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1. Denkkracht Utrecht: Inleiding
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 Utrechtse young professionals. Zij hebben hart voor
de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische
vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doekracht van young
professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken. De young
professionals uit het netwerk zetten zich op vrijwillige basis in voor Denkkracht Utrecht.

Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’ (DKC’s)
georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of
meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere vragen
te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het netwerk en
de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een
bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar vraagstukken. Ditzelfde
geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die bij de vakbond, een groot
adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven maakt Denkkracht Utrecht
expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe oplossingen.
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2. Denkkrachtcentrale 4 februari 2018: Stichting Lezen en Schrijven
De eerste DKC van 2017 stond in het teken van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is een groot
probleem in Nederland, maar liefst 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen, schrijven en/of
digitale vaardigheden. Met allerlei gevolgen van dien. Denk aan het niet kunnen lezen van
doktersrecepten, het niet meer kunnen vinden van producten in de supermark. Naast het bereiken
van de doelgroep is vooral het verleiden en motiveren om te werken aan taalbeheersing een grote
uitdaging. Vandaar dat de hoofdvraag op deze 4 februari was:

“Hoe kunnen we laaggeletterden verleiden om hun taalberheersing te verbeteren?”
Het voorliggende document is het verslag van deze DKC. Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag
georganiseerd en begeleid door Anne Faber, Idwer Doosje en Karin Snel.
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3. Overzicht van de dag
Om tot een goed advies te komen is het belangrijk grip op het vraagstuk te krijgen. Het
ochtendprogramma diende daarom om laaggeletterdheid in het algemeen, en de mensen die hiermee
te maken hebben in het bijzonder, beter te begrijpen. Na de introductie van Stichting Lezen &
Schrijven werd het duidelijk wat laaggeletterdheid is, hoe groot het probleem is in Nederland en de
gevarieerde groep die er zoal mee te maken kan krijgen.

Met een zelfgemaakte escaperoom konden de denkkrachters aspecten van laaggeletterdheid
ervaren. Zo was er een boodschappenspel, waarin het lastig was de juiste producten te vinden voor
een bepaald dieet. Maar bijvoorbeeld ook een belastingaangiftepuzzel en een schaamteopdracht
waarbij de verschillende teams elkaar een gênante opdracht moesten geven om uit te voeren voor de
groep. Het volledige overzicht van de escaperoom is te vinden in de bijlage.
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Hierna was het tijd om mensen te interviewen. Drie taalambassadeurs, mensen die zelf laaggeletterd
zijn geweest, vertelden over hun ervaringen. Daarnaast waren er medewerkers van de bibliotheek,
stichting lezen & schrijven, een buurtteam en een specialist 'Ouderen in de wijk' aanwezig om vanuit
hun perspectief over laaggeletterdheid te vertellen. In de vorm van speeddates gingen verschillende
groepjes denkkrachters in gesprek met de aanwezigen en hadden enerverende gesprekken.
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In de middag werd de gekregen informatie verwerkt in brainstormsessies om uiteindelijk tot een
antwoord op de hoofdvraag te komen. Terwijl in de ochtend de ervaring van laaggeletterden centraal
stond, moesten de Denkkrachters in de middag aan de slag met het perspectief vanuit organisaties
om laaggeletterden te verleiden en te motiveren. Wat zou Google doen? De NS? Of Albert Heijn? Wat
zou je zelf als professional kunnen betekenen vanuit jouw positie in de organisatie? En, allerlaatst, hoe
wordt je zelf gemotiveerd om iets nieuws te leren? Deze vragen stimuleerden de gedachten om met
oplossingen te komen.
De brainstorm werd onderbroken met een energizer met uiteraard woordspelletjes zoals verboden
woord of hints.
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4. Opbrengst van de dag

Pitch 1: Beweging Lees Mee
De Nederlandse maatschappij is er op ingericht dat iedereen kan lezen en schrijven. Dat betekent
dat laaggeletterden veel moeite hebben in het dagelijkse leven. De drempel is erg hoog om mee
te doen in de samenleving. Als je met de trein moet, begrijp je de automaat niet. Hoe kun je dan
een kaartje kopen? En wat zijn de vertrektijden? Of als je in de supermarkt staat en een allergie
hebt. Hoe kom je er dan achter wat er op de etiketten staat? In het digitale verkeer zal je ook
tegen allerlei problemen oplopen. Hoe hoger de drempel hoe moeilijker het is om hier over heen
te stappen. Die drempel moet daarom omlaag.
Je kunt de drempel verlagen op twee manieren. Enerzijds (1) door het dagelijkse leven
makkelijker te maken en anderzijds (2) door mensen een duwtje in de rug te geven om de
taalvaardigheden te verbeteren. Dat kan door een beweging te starten, genaamd LEES MEE. Via
een herkenbaar logo in de samenleving (vergelijkbaar met de kijkwijzer) kun je bij bijvoorbeeld
een NS-kaartautomaat, busstations of in supermarkten op een de speciale button drukken, zodat
de tekst wordt voorgelezen. Ook staat er een informatienummer op het logo waarbij je
doorverwezen wordt naar taalcursussen om je taalvaardigheden te ontwikkelen. Die knop komt
ook digitaal, zodat je op websites, twitter of facebook ook uit de weg kan. Oftewel, Lees Mee
met Nederland en Nederland leert lezen en schrijven!
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Pitch 2: Focus op overlevingskwaliteiten in plaats van lezen en schrijven!
Kan jij niet lezen en schrijven? Wat kan je dan wel? Als je niet kan lezen & schrijven dan moeten er
wel heel veel dingen zijn die je wel kunt. Want laaggeletterd zijn, is soms moelijker dan lezen &
schrijven. Ga vanochtend maar na, de ambassadeurs die vanochtend vertelden of uit de elearning, die hebben zo gigantisch veel creativiteit, improvisatievermogen, ze hebben
mensenkennis en een goed geheugen. Kortom, er moet meer focus komen te liggen op de
kwaliteiten die je nodig hebt om te overleven als laaggeletterden in plaats van enkel het lezen &
schrijven.
Er zijn twee manieren om op die kwaliteiten te benutten. (1) Overtuig laaggeletterden om te
leren lezen en schrijven. Dat kun je doen door een leerwerktraject, voor het werkdeel maken we
gebruik van wat ze niet kunnen, namelijk niet lezen en schrijven. Dat heeft ook voordelen. Denk
aan organisaties als geheime diensten, AIVD, NIVD met privacygevoelige informatie. Zij willen
helemaal geen werknemers die stukken kunnen lezen. Naast hun werk kunnen ze dan leren lezen
en schrijven. Daarmee hebben ze direct ook ondersteuning uit hun omgeving. We hebben alleen
een probleem, ze maken zich ongekwalificeerd voor het beroep (immers ze leren lezen en
schrijven).
Daar komt de tweede oplossing van pas. De kernkwaliteiten van laaggeletterden, dus creatief,
vlotte babbel, goed geheugen zouden ook beter benut kunnen worden. Zulke vaardigheden zijn
nuttig in de horeca, bij sociaal werk. En als ambassadeur zijn zij ook de eersten die anderen
kunnen signaleren als het gaat om taalachterstand. Focus als stichting daarom ook op wat
laaggeletterden wél kunnen.
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Pitch 3: “Samen Leren” op school
Deze pitch begint met het volgende sprookje: “Er was eens een vader die zijn dochter vertelde dat
ze alles kon worden wat ze wilde worden. Haar vader had alleen één probleem. Lezen en schrijven
had hij nooit geleerd. Hij kon zijn dochter niet voorlezen. Hij was daardoor heel verdrietig. Toen ging
zijn dochtertje voor het eerst naar school. Toen hoorde de vader Johan praten dat hij zo blij was dat
hij kon lezen & schrijven. Bij het oudergesprekje met juf Ank hoorde de vader van de taallessen die ’s
avonds op school plaatsvonden. Ank vertelde dat veel ouders problemen hadden met taal. Hoe is
dat bij jou lieve vader? Voor het eerst durfde de lieve vader eerlijk te zeggen hoe moeilijk hij dat vond
en durfde hij ja te zeggen tegen het project SAMEN LEREN. Elke week leerde hij wat zijn dochtertje
ook leerde op school. Na één jaar kon hij zijn dochter voorlezen en na twee jaar hielp hij haar met
huiswerk en zelfs op de computer. Zijn dochter werd kinderboekenschrijver. En ze leefden nog lang
en gelukkig.”
Kortom, de basisschool is de plek waar samen geleerd kan worden, zowel kinderen als ouders als
opa’s en oma’s. De docent heeft een belangrijk rol om ook ouders te triggeren met
taalvaardigheid bezig te gaan. Zij zouden via een cursus mogelijk inzicht kunnen krijgen in hoe ze
dat gesprek kunnen vormgeven en hoe ze lage taalvaardigheid kunnen herkennen. Zo kan er
samen geleerd worden op school!
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Pitch 4: Van A tot Utrecht.
Jan is laaggeletterd en we hebben gekeken hoe we hem kunnen stimuleren om zijn
taalvaardigheid te verbeteren. We hebben gezien dat Jan tegen een muur aan loopt, van
schaamte en onwetendheid bij wie je het probleem kunt aangeven. Daarom zal hij inactief
blijven. Daarom zou de eerste ring (van netwerkcontacten) om Jan heen gemotiveerd kunnen
worden, zodat zij vervolgens Jan zelf motiveren. Dus via contacten uit de kroeg of
voetbalvereniging, het gezin, uit het onderwijs of de huisarts. Jan wordt vanuit daar =
gemotiveerd en zou zo uiteindelijk bij een taalcursus uitkomen.
Dat gaan we op drie manieren doen. Eén door bewustwording te creëren over het probleem, via
een postbus 51 of Sire campagne om mensen met de neus op de feiten te drukken. Ten tweede
wordt er via scholing gepoogd artsen of docenten in de opleiding met de thematiek bezig te zijn.
Ten derde, willen we een tv-show van A tot Utrecht, waarbij je laaggeletterden volgt in de
supermarkt of daten voor laaggeletterden in plaats van date voor hoger opgeleiden. Om meer
inzicht te krijgen in de problemen die laaggeletterden ervaren.
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Pitch 5: Het succes van LEES MEE logo.
Welkom bij de week van laaggeletterdheid 2020. We willen het hebben over een initiatief van
Lees Mee. Het logo dat de wereld heeft veranderd. Het is een simpel logo waardoor meer
bekendheid is gegenereerd, omdat het overal te zien was. Dat was uiteindelijk de sleutel tot
succes. Zoals de kijkwijzer. Iedereen kent het. Als je er op klikt wordt het voorgelezen, de website
wordt simpeler gemaakt, welke werkgever goed op de hoogte is. En het taboe is minder groot
geworden. Er zijn bijna geen laaggeletterden met. Ook op andere manieren via escape rooms of
een app waarmee je je telefoon onleesbaar kan maken, is het taboe eindelijk bespreekbaar
geworden.”

5. Vervolg van de DKC
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl). Benieuwd naar de
mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met de stichting Denkkracht Utrecht of
kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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