
Beste projectleiders van de innovatiekamers, ABC’ers, partners en sympathisanten, 

Na een opstartperiode in 2019 was 2020 het jaar waarin we met het project ‘Innovatie Inzet 

Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid’ zouden gaan knallen. Begin dit jaar stonden 14 

innovatiekamers klaar om nieuwe taalambassadeurs te gaan werven. Binnen hun gemeente of 

organisatie hadden ze al veel mensen enthousiast gemaakt; tijd om echt van start te gaan. 

Het jaar 2020 liep heel anders dan we allemaal hadden verwacht. Voor velen werd het een angstig 

jaar, een frustrerend jaar, een verdrietig jaar, een eenzaam jaar. Maar voor iedereen werd het een 

bijzonder jaar. 

Ook voor mij. Niet alleen vanwege corona. Ook vanwege dit project. Ik doe vanuit Sardes heel veel 

mooie projecten, maar het is zelden dat ik zoveel mensen ontmoet die met elkaar willen werken aan 

hetzelfde doel: laaggeletterdheid aanpakken en de wereld toegankelijker maken voor mensen die 

moeite hebben met lezen, schrijven of het gebruik van de computer.  

Maar het is ook frusterend thema; dat het ondanks de enorme inzet van zoveel organisaties en 

mensen zo lastig lukt. Vanuit Sardes – mijn thuisorganisatie - werken we aan de preventie van 

laaggeletterdheid, door onderwijskansen voor kinderen te vergroten, door goed taalonderwijs en het 

vergroten van leesplezier. Maar daar waar preventie niet genoeg is, ben ook ik overtuigd geraakt van 

de grote meerwaarde van de stem van de laaggeletterde. Niet over, maar met laaggeletterden 

praten.  

Dat het niet altijd makkelijk is, dat ervaar ik zelf ook. Dat ik deze speech nu als filmpje opneem, is 

voor mij een enorme persoonlijke overwinning. Ik vertrouw mijn woorden liever aan het papier toe. 

Maar ‘doe wat je zegt’, dus ook mijn kerstboodschap moet toegankelijk zijn. Makkelijk is het niet, 

belangrijk wel. 

Heel frustrerend dan ook dat dit in mijn ogen zo belangrijke project, zulke lastige omstandigheden 

kent. Veertien projectleiders willen zo graag, maar kunnen zo weinig. Maar het glas is ook half vol. 

Ondanks dit gekke jaar, zijn er toch op veel plekken nieuwe taalambassadeurs gevonden! In de tijd 

dat dat net wel even kan, zijn zelfs al nieuwe taalambassadeurs opgeleid. Daarnaast zijn de 

trainingsmaterialen voor de taalambassadeurs volledig herzien, is er een trainingsmap voor 

coördinatoren van een netwerk van ervaringsdeskundigen en wordt er gewerkt aan een toolbox voor 

beleidsambtenaren.  

En we mogen nog even door in 2021. Ik hoop van harte dat het dan lukt om het enthousiasme nog 

meer dan nu mogelijk is, in daden om te zetten. En dat we daar van veel van leren, zodat nog veel 

meer gemeentes en organisaties aan de slag gaan met het inrichten van een eigen groep van 

ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. 

Ik ben heel dankbaar voor de prachtige samenwerking binnen dit project. De samenwerking met 

jullie.  

Allereerst dank alle mensen van ABC, voor het vertrouwen en het prettige contact: dank aan het 

landelijk bestuur, aan Caroline, Truus, Hank. Ina en aan de ondersteuners, bestuursleden en 

taalambassadeurs van de provinciale afdelingen.  

Dank ook projectleiders van de innovatiekamers: Munira, Lisanne, Chantal, Gonneke, Moniek, Esther, 

Wanda, Lidy, Marc, Jenny, Marianne, Ginie, Marijke, Danielle, Resy en Bep: ontzettend bedankt voor 

jullie enorme inzet onder die lastige omstandigheden!  



Dank ook aan de anderen die actief zijn of zijn geweest binnen dit project: Michaëla en collega’s van 

Movisie, Robine en collega’s van Sardes, Ken Chang van ChangMade, David van Brakel van DokWerk 

en Marieke en Margriet van Stichting Zet.  

Maar ook de prettige contacten met partnerorganisaties als Lezen & Schrijven, Het begint met Taal, 

SNP, KB, Cinop, Unesco en de VNG. Dank aan Tel mee met Taal en dank aan Direct Duidelijk. Dank 

ook voor de betrokkenheid van personen als Marian Janse van Klasse! en Jenny Wildenbos van Lost 

Lemon.  

Al deze mensen maken het project een succes en zijn voor mij een persoonlijk een grote steun. Ze 

zetten zich in, ondanks alle tegenslag, ze denken mee, openen deuren en geven het project een 

podium. Heel hartelijk dank voor jullie allen. Degenen die ik vergeten, excuses, ik maak het volgend 

jaar goed. Ik wil jullie een heel goede kerst wensen en ik hoop dat ik jullie in 2021 ook weer mag 

ontmoeten. Misschien wel live. 

Sardes werkte dit jaar aan de herziening en uitbreiding van de trainingsmaterialen voor 

taalambassadeurs en liet daarvoor een filmpje maken. Een filmpje dat mooi weergeeft wat 

ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid doen en waarom hun inzet zo belangrijk is. In januari 

presenteer ik de trainingsmaterialen; vooruitlopend daarop wil ik graag dit filmpje vast delen. Hoort, 

zeg het voort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


