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Vereniging ABC, belangenbehartiging laaggeletterden 

 

 

 
 

 

Terugblik inclusief financieel verslag 2019 en  

vooruitblik inclusief begroting 2020 ABC 

1. Inleiding 

In dit werkplan treft u een terugblik aan  op 2019  (hoofdstuk 2) en het werkplan 2020 (hoofdstuk 3) 

alsmede het concept financieel verslag 2019 (hoofdstuk 4) en  de begroting voor 2020 (hoofdstuk5) 

2. Ontwikkelingen 2019 

2.1 Algemeen 

Evenals de afgelopen jaren is de aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland  naar onze 

waarnemingen weer  toegenomen.  Veel gemeentes zijn werk gaan maken van bestrijding van 

laaggeletterdheid, hebben beleidsplannen geformuleerd en zijn programma’s gestart. Meestal 

wordt daarbij nauw samengewerkt met dan wel samenwerking gestimuleerd  bij  andere instanties 

zoals bibliotheken, ROC’s en andere aanbieders. Veel mensen zijn enthousiast en betrokken 

werkzaam in de sector. Er is afgelopen jaar ook beduidend meer aandacht gesignaleerd voor het 

fenomeen van ‘begrijpelijk communiceren’. Zowel bij overheden als maatschappelijk middenveld 

organisaties zien we toenemende aandacht voor hun manier van (schriftelijk) communiceren met 

klanten en burgers en poogt men dit begrijpelijker uit te voeren. 

 

ABC is bijzonder blij dat in de kamer brief van maart 2019, met daarin de nieuwe ambities van de 

rijksoverheid voor de bestrijding van laaggeletterdheid. eindelijk duidelijk wordt geconstateerd dat 

het bereiken en opleiden van NT1 deelnemers nog steeds ver onder de maat is en dat de overheid 

specifieke en gerichte maatregelen wil gaan nemen. Concreet wordt het inzetten van 

Ervaringsdeskundigen genoemd bij de werving van laaggeletterden. Goed ook in onze ogen dat de 

integrale aanpak gestimuleerd blijft worden en dat de aandacht ook op preventie blijft. 

We zijn evenwel kritisch op andere zaken. De budgetten worden weliswaar verhoogd, maar naar 

ons idee nog volstrekt onvoldoende. Het niveau van begin jaren 2000 wordt bij lange na niet 

gehaald. We vinden daarnaast de beweging die de rijksoverheid wil inzetten om zichzelf de 

komende  jaar terug te trekken uit deze sector en alles (veel) wil overlaten aan de gemeentes zeer 

twijfelachtig. Nederland heeft naar ons idee een sterke Basis/Volwassen Educatie sector nodig zoals 

we dat ook zien in andere Europese landen met een sterke nationale sturing op inhoud, vorm, en 

kwaliteit. Een sterke BE sector ingebed in het Leven Lang Leren dossier is naar ons idee 

onontbeerlijk. Onze verwachting is, zoals nu reeds in de praktijk blijkt dat een verdergaande 

decentralisatie niet gaat leiden tot een effectieve aanpak en zeker niet een efficiënte aanpak. Veel 

geld zal wegvloeien naar índirecte’ activiteiten (op vele plekken zullen ‘wielen worden uitgevonden’, 

overleggen gevoerd, afgestemd, onderzoeken gedaan etc.)  in plaats van investeringen in het 

primaire proces: werving, toeleiding, opleiding,  begeleiding en activering. Daar komt bij dat een 

versnipperde sector zonder duidelijk profiel, professionaliteit en een vrijwilligers imago niet 

aantrekkelijk is voor (jonge) mensen om daar hun beroep te zoeken. De kans is dus zeer groot dat 
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de verdwenen en verdwijnende  ‘goede’ professionals (docenten en begeleiders)  niet vervangen 

kunnen worden met alle slechte gevolgen van dien.    

 

     

2.2 Activiteiten ABC  

ABC kende in 2019 9 actieve afdelingen. Te weten: Drenthe, Noord Holland, Utrecht, Overijsel, 

Friesland, Zeeland, Noord Brabant, Gelderland en Limburg. De afdeling Zuid Holland is er in 2019 

nog niet in geslaagd door te starten. In Groningen zijn eerste contacten gelegd voor het oprichten 

van een afdeling.  

Naast de afdelingen met ieder een eigen bestuur bestaande uit Taalambassadeurs kent ABC een 

landelijk bestuur. Dit bestuur wordt kent Taalambassadeurs alsmede ‘klassiek’ geschoolde mensen. 

Buiten een ambtelijk secretaris die op zzp basis gemiddeld twee dagen in de week ondersteuning 

beidt aan de vereniging, bestaat de vereniging uit vrijwilligers.  De afdelingen worden ondersteund 

door vrijwilligers. 

Sinds een aantal jaar ontvangen de Taalambassadeurs en in bepaalde gevallen ook hun 

ondersteuners een vrijwilligersvergoeding voor hun optredens. Daarnaast worden hun reiskosten 

vergoed. Deze vergoedingen, alsmede onze jaarlijkse ambassadeursdagen en de vergoeding voor 

docenten voor de TA en testpanel trainingen, werden in al die jaren gefinancierd door de stichting 

L&S. Eind 2019 kregen we van L&S te horen dat hun opdracht vanuit de overheid zou krimpen en 

dat het financieel ondersteunen van de TA’s niet meer voor hun rekening gingen nemen met ingang 

van 1 januari 2020. Dit stelde ABC voor een groot vraagstuk, immers we hebben zelf niet de 

middelen om deze kosten te dragen en hadden ook niet de mogelijkheid om in zo’n kort tijdsbestek, 

tot 010110, een alternatief aan te wenden. De verwachting is dat indien we deze kosten niet meer 

kunnen vergoeden aan de TA’s, we een groot deel van hun inzet zullen verliezen. Gelukkig kregen 

we steun van Tel mee met Taal die ons adviseerde een meerjarige subsidie aanvraag in te dienen bij 

het Rijk. Dit is geschied en nu medio maart wachten we met spanning op de uitslag. 

In 2019 waren veel taalambassadeurs actief om de positie en problematiek van laaggeletterden bij 

organisaties en gemeenten onder de aandacht te brengen. Het is de kracht van de ABC dat de 

ambassadeur zelf meepraat en – denkt over wat er nodig is om beter te kunnen meedoen in de 

maatschappij. Het project inspraak laaggeletterden is in 2019 afgerond. Hiermee is beoogd en 

(deels) gerealiseerd dat taalambassadeurs door gemeenten meer betrokken worden bij het 

gemeentelijk beleid in het bestrijden van laaggeletterdheid.  

Het project Inspraak kent een doorstart in de vorm van het project inzet Ervaringsdeskundigen. Na 

de planvorming, subsidietoekenning en een kwartiermakerfase hebben we de organisatie Sardes 

ingehuurd om dit project te leiden. Hiermee is een start gemaakt net na de zomer en de 

verwachting is dat het project eind 2020 een eerste oplevering kent. Door de decentralisatie, de 

ruimere mogelijkheden voor de besteding van WEB gelden en de extra middelen die gemeenten 

vanaf 2020 krijgen, zijn de gemeenten meer dan ooit bepalend en verantwoordelijk voor de 

aandacht voor deze problematiek.  Het project richt zich dan ook op het structureel verbinden van 

een groep (betaalde) Ervaringsdeskundigen aan een gemeente. Dit met het doel die gemeente te 

helpen met de beleidsontwikkeling en evaluatie, werving, begrijpelijk taalgebruik en voorlichting. 

Rond de jaarwisseling 19/20 is het project actief in 14 pilot gemeentes.  
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ABC heeft tevens in 2019 een studiebezoek afgelegd in Ierland (Erasmus plus project), samen met 

de organisatie learn for Life. We hebben daar gezien hoe op landelijk niveau deelnemers van 

basiseducatie cursussen structureel zich mogen uitspreken over de kwaliteit van de cursussen. 

Ambtenaren en aanbieders zijn verplicht hierna te luisteren en aan te geven wat ze met de kritiek 

doen. Een systeem dat we inmiddels ook onder de aandacht hebben gebracht van de betrokken 

ministeries in Nederland. 

In de bijlage 2 treft u een samenvatting van de activiteiten die de afdelingen 2019 hebben 

ondernomen. 

Een aantal kernpunten: 

a. Meer dan 1100 optredens van Taalambassadeurs. 

b. Bij ruim 50 organisaties zijn testpanels uitgevoerd, waarvan bij enkele meer dan 1 soms wel 3 of 

4 keer. 

c. 10 Taalambassadeurs zijn getraind voor deelname aan een testpanel (in drie provincies) 

d. De opleiding Zegt het Voort, training voor taalambassadeur heeft plaats gevonden voor 15 TA. 

Eveneens verspreid over twee provincies 

e. Het project Inspraak van laaggeletterden is opgeleverd. 

f. Het project inzet Ervaringsdeskundigen is gestart. 

g. Samengewerkt met veel organisaties.  

h. Een succesvolle Taalambassadeurs  en deelnemersdag. 

i. Twee algemene ledenvergaderingen. 

j. Samen met de organisatie Learn for Life hebben we een subsidie verworven om in 2019 de 

inspraak van laaggeletterden te verkennen in drie ons omringende landen. 

k. Subsidie aangevraagd bij het Rijk onder meer voor betaling vrijwilligersvergoeding en reiskosten 

voor Taalambassadeurs 

Kortom een succesvol jaar vooral als we de inzet van de Taalambassadeurs bezien. We zijn er 

minder goed in geslaagd de verbindingen te leggen tussen de ABC afdelingen. Een te beperkte 

bestuurskracht is hier mede debet aan.  Gelukkig hebben we eind 2019 weer een nagenoeg 

compleet bezet bestuur. 

 

3. Voornemen 2020 

De kern van onze missie blijft de bestrijding van laaggeletterdheid door laaggeletterden zelf, hun 

stem te laten horen. Dit doen we door: 
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- Overheden en instanties te overtuigen dat ze meer en beter moeten inzetten op voorkoming en 

herstel. 

- Organisaties stimuleren eenvoudig te communiceren. 

- Laaggeletterden die meedoen met de vereniging helpen (nog) meer zelfredzaam te zijn 

(inclusie). Dit vooral door middel van ontmoeting. 

In de reeds eerder genoemde bijlage 2 treft u een samenvatting van de voornemens voor 
2020. Kernpunten zijn: 
 
a. Doorzetten van bewustwording, voorlichting en advisering (testpanels) . 

b. Verbeteren van samenwerking met derde partijen. 

c. Het  project inzet Ervaringsdeskundigen tot een succes maken. 

d. De interne samenwerking en ontmoeting nog beter maken. 

e. Doorzetten van training van laaggeletterden tot Taalambassadeur en testpanellid. 

f. Organiseren van Algemenen ledenvergaderingen en ontmoetingsdagen.   
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4. Concept financieel verslag 2019 

Het betreft een concept. Het verslag moet nog besproken en vastgesteld worden in de algemene 

ledenvergadering einde voorjaar 2020. 
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5.  Begroting 2020 

De begroting is goedgekeurd in de 2019 december vergadering van de algemene ledenvergadering  
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Bijlage . 
Jaarverslagen 2019 en werkplannen 2020 van de afdelingen. 

ABC kende in 2019 9 actieve afdelingen. Te weten: Drenthe, Noord Holland, Utrecht, Overijsel, Friesland, 

Zeeland, Noord Brabant, Gelderland en Limburg. De afdeling Zuid Holland is er in 2019 nog niet in geslaagd 

door te starten. 

ABC afdeling Zeeland 
 

 
 
3 taalambassadeurs , 1 ondersteuner 
2019 

- Inzet van taalambassadeurs voor diverse organisaties  

- Onderhouden netwerk door de ondersteuner van ABC 

- Nauwe samenwerking met Stichting lezen en schrijven ivm de komst van de taalhuizen; zij 

hebbende contacten gelegd met gemeenten, huisartsen, ziekenhuis en bedrijfsleven 

- regelmatig en meer dan vorig jaar een beroep gedaan op de taalambassadeurs bij voorlichting ook 

door L&S 

- Constante aandacht voor het actief werven van taalambassadeur 

 2020 

- Volledige aandacht voor en investering in de ABC pilot Ervaringsdeskundigen 

- Uitbreiding van het team taalambassadeurs 
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ABC afdeling Drenthe 
 

 
Opgericht 11 juni 2019 
 11 taalambassadeurs, 1 ondersteuner 
 
2019 

- Taalambassadeurs zijn vaak (14 keer) ingezet voor voorlichting bij films, concerten en 

voorlichtingsbijeenkomsten en testpanels  

- Veel organisaties betrokken bij organiseren activiteiten waar taalambassadeurs worden gevraagd 

- Trainingen voor testpanels en mediatraining taalambassadeurs 

- Ondersteuner voornamelijk ondersteunende /en administratieve taken 

 
2020 

- Facebookpagina ABC Drenthe maken  

- Nieuwsbrief ABC Drenthe maken 

- Bezoeken THC-overleg ondersteuner plus ambassadeur om taken afdeling ABC en testpanel toe te 

lichten 

- Aansluiten Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe 

- Uitbreiden taalambassadeurs via project Ervaringsdeskundigen’ 

- Minimaal één training ‘Zeg het voort’ 

- Aansluiten plaatselijke bondgenootschappen 

- Minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar 

- Minimaal één ambassadeursledenvergadering per jaar 
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ABC Afdeling Gelderland 
 

 
 
15 taalambassadeurs / 3 ondersteuners 
 
2019 

- 2 begeleiders zijn de afdeling komen versterken 

- Veel aanvragen gekregen voor voorlichting, advies en taalpanel 

- Samengewerkt met onder andere de provincie, de HAN en Pharos 

- Een geslaagd uitstapje met alle ambassadeurs met huifkar en pannenkoeken 

- Rob was op de landelijke televisie in het programma “typisch Groesbeek “ van BNN / VARA en kon 

daar zijn verhaal vertellen 

- Basisschoolproject Beuningen 

 
2020 

- Voorlichting geven 

- Projecten opstarten o.a. op basisscholen, uitbreiden Beuningen 

- Ambassadeurs een opfriscursus aanbieden en organiseren 

- Bedrijven benaderen voor sponsoring van administratieve kosten 

- Meer bekendheid krijgen bij mensen in Gelderland door bv column in krant, aandacht bij lokale 

omroep / televisie 

- De meer onervaren ambassadeurs, die weinig worden ingezet ondersteunen door bv een maatje en 

in kaart brengen welke ambassadeurs wat het leukste vindt 

- Weer een gezellige voorjaarsbijeenkomst en 7 bestuursvergaderingen  



Vereniging ABC, Belangenbehartiging laaggeletterden, www.a-b-c.nu, abc@a-b-c.nu 
Antwoordnummer 26515, 4854 WJ, Bavel, 06 - 83 51 82 84, KvK-nr: 54008115 

pag. 11 

van  16 

 

ABC afdeling Noord Holland 
 

 
+ 20 taalambassadeurs, 1 ondersteuner 
 
2019 

- Ruim 120 activiteiten door taalambassadeurs 

- Actief bij presentaties, voorlichting, trainingen , actief testpanel en meegedaan aan filmopnames en 

interviews  

- Benaderd / uitgenodigd door gemeentes, zorginstellingen, Pharos, studenten, 

woningbouwcoöperaties, sociale verzekeringsbank, onderzoekers en diverse maatschappelijke 

organisaties 

- Regelmatig taalambassadeurs bij vergaderingen / bijeenkomsten L&S ingeschakeld 

- Verdiepingstraining voor ambassadeurs mee ontwikkeld “Dat raakt” 

- Veel betrokken bij bijeenkomsten georganiseerd door L&S 

- Ambassadeurs App in gebruik 

- Gezamenlijke bijeenkomsten taalambassadeurs 

 

2020 

- Doorgaan op de ingeslagen weg 
- Meerdere bijeenkomsten voor de ambassadeurs met de begeleiders in N-H 

- Op zoek naar nieuwe ondersteuners 

- Altijd op zoek naar en trainen van nieuwe ambassadeurs  
- Het Testpanel blijvend inzetten  
- Samenwerking voortzetten met L&S, gemeentes taalakkoorden, partners als Pharos 
- Klaar staan om iets te betekenen voor het project Inspraak bij gemeentes 

- Open staan voor publiciteit. 
- Vrienden/gelden werven voor ABC  
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ABC Afdeling Noord Brabant 
 
 

 
 
15 taalambassadeurs / 8 ondersteuners 
2019 

- Ongeveer 8 nieuwe taalambassadeurs geworven waarvan 4 uit inspraakproject ABC in Breda 

- Taalambassadeurs meer betrokken bij de afdeling; 8 vergaderingen  

- Project inspraak in Breda heeft vast Taalpanel met 10 ervaringsdeskundigen  

- 76 bijeenkomsten waarbij taalambassadeurs zijn ingezet; de meeste vragen via L&S 

- 8 testpanelactiviteiten bij oa huisartsen, Nierstichting en andere gezondheidsorganisaties 

- Soapspots (korte filmpjes) gemaakt ism ambassadeurs. Doel: laten zien dat je je niet hoeft te 

schamen als je laaggeletterd bent 

- Onderzoek Cubiss naar omvang en kwaliteit van Nt1 lessen in Brabant 

- Brabantdag voor werven nieuwe Taalambassadeurs 

- Training nieuwe taalambassadeurs 

2020 

- Niet vermeld in verslag 
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ABC Afdeling Provincie Utrecht 
 

 
16 taalambassadeurs / 3 ondersteuners 
2019 

- 2e jaar na oprichting in 2018 

- Opstarten bestuur taalambassadeurs 

- Mediatraining taalambassadeurs (mogelijk door deelnam werktafel gemeente Utrechtgemeente 

Utrecht 

- 2 vergaderingen met de taalambassadeurs en een gezellige bijeenkomst 

- Taalambassadeurs ingezet voor voorlichting, testen van teksten, gesprekken in diverse organisaties.  

- het echtpaar Ben en Sieneke Loef voorgedragen als taalhelden . In Amersfoort werd Dirk-Jan 

Scharrenburg voorgedragen. Dirk-Jan mag door naar de landelijke verkiezing. 

 
2020 

- Voortzetting van de activiteiten in 2019 
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ABC Afdeling Overijsel 
 

 
 
24 taalambassadeurs / 8 bestuursleden/ 2 ondersteuners (1x lokaal, 1x testpanel) 
2019 

- 2 nieuwe ondersteuners (na 2 jaar geen ondersteuning) 

- Testpanel actief geweest in bij Delta Wonen in Raalte, en bij Vitens in Zwolle Dalfsen en Deventer 

- Elk kwartaal vergaderd en met een groepsapp contact gehouden meet elkaar 

- Ondersteuning “zing mee met Rene door taalambassadeurs 

- Berry Koster en Amy Visscher genomineerd als taalheld. Amy mag door naar de tweede ronde 

 
2020 

- Werving / training nieuwe ambassadeurs 

- Inzetten om meer testpanels uit te voeren 

- Zelf initiatief nemen in het maken van afspraken met:  

o Huisartsencoöperaties in Overijssel 

o Uwv 

o Woningcorporaties 

- Inzet taalambassadeurs op afroep 

- Vinden van provinciale lokale ondersteuners 

- Organiseren van Ambassadeurs dag 

- Overleg met Lezen&Schrijven 

- Optreden bij evenementen met eventueel de promotiekar 
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ABC Afdeling Limburg 
 

 
 
X taalambassadeurs / 1 begeleider 
 
2019 

- Actief aanbieden informatiebijeenkomsten en speciaal ontwikkelde workshops / PowerPoint om 

laaggeletterdheid meer bekendheid te geven en het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken  

- Jaarlijkse provinciale deelnemers dag (dit jaar 150 deelnemers) > ontmoeting 

- Conferentie  

- Met informatiekraam de markt op 

- Gesprekken met gemeenten over financiële ondersteuning van teams taalambassadeurs , werving 

en aanbod voor nieuwe laag geletterden. 

 
2020  

- Doorgaan met huidige activiteiten 

- Meer ingangen vinden bij bedrijven  

- Meer bijeenkomsten voor / met taalambassadeurs ivm met begeleiding 

- Training en werving van ambassadeurs 

➢ In al onze activiteiten zal het accent blijven liggen op het zoeken naar de nog onbekende, 
Nederlandse volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
En proberen om ook via de omgeving van de laaggeletterde, familie, vrienden, verenigingen, 
werkgevers etc, deze mensen te bereiken. 
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ABC Afdeling Friesland 
 

 
 
Opgericht 21 juni 2019 
X taalambassadeurs / 2 ondersteuners 
2019 
Er zijn al ruim 35 activiteiten uitgevoerd sinds augustus 2019 waaronder:  

- Taalambassadeurs zijn ingeschakeld bij voorlichtingen, trainingen en voor testpanels  

- Ze werken samen me/t /voor onder anderen diverse gemeenten, thuiszorg, brandweer, politie, 

Syncasso, zorgverzekeraar, Achmea 

- Er wordt veel samengewerkt met een ondersteuner van L&S  

- Ook is samengewerkt in een pilot met L&S bij Arriva 

- Taalambassadeurs werkten mee aan toneelstuk door laaggeletterden 

- Er is een artikel verschenen in de krant over succes inzet taalambassadeurs bij signalering en een 

interview op de radio 

- Er is een mediatraining gevolgd door taalambassadeurs 

 
2020 
 

- Er staan al diverse verzoeken en uitnodigingen voor de inzet van taalambassadeurs op de planning 

voor 2020 

- Er is veel vraag naar testpanels en voorlichting bij diverse instellingen en organisaties 

- De afdeling verwacht ook uitnodigingen van diverse po scholen en/ of samenwerkingsverbanden  

- Wethouder en ambtenaren vragen advies over hun uitgewerkte visie. 


