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Hallo!

Voor u ligt de allereerste  
editie van GeenPunt, de 
Rotterdamse taalglossie.  
De afgelopen weken hebben  
we ons uit de naad gewerkt  
om dit voor elkaar te krijgen  
en het resultaat mag er  
wezen! Het blad wacht erop  
om (voor)gelezen te worden. 

GeenPunt vloeit voort uit het gemeentelijke 
project Met Taal Heb Je Een Verhaal en kent een 
simpele maar belangrijke, tweeledige doelstelling: 
enerzijds brengen we het belang van taal eens 
te meer onder de aandacht, anderzijds willen we 
de lezers attenderen op de rijkdom en ‘algehele 
leukheid’ van de taal die we (soms) delen. 

Ook taalmoeilijkheden komen aan bod, net als 
manieren om daar werk van te maken. Want taal 
lijkt gemeengoed en we zouden kunnen denken 
dat taalbeheersing vanzelfsprekend is, maar niets 
is minder waar. Daar gaan we wat aan doen!  
En wel met dit magazine. 

Want woorden, zeg nou zelf, zijn daden. 

Hartelijke groet,

Derek Otte
Eindredacteur GeenPunt
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Het favoriete boek van burgemeester Ahmed Aboutaleb

Wat blijft 
Burgemeester Aboutaleb 

over gedichten van Adonis

Als kleine jongen was het mijn grootste wens om dichter te 
worden en naar Bagdad te reizen. Dat was toen het culturele 
centrum van de Arabische wereld. Maar geld voor zo’n grote 

reis was er niet. Er was niet eens geld voor de bus. Maar 
we hadden wel een kleine radio in huis, en ik genoot van 
voetbalverslagen, muziek en soms een hoorspel op rijm.

Toen ik pas in Nederland woonde, ontdekte ik 
Adonis, een Arabische dichter met een bijzondere 
naam. Hij groeide op in een Syrisch dorp, als zoon 
van een boer. Hij heette toen nog Ali Ahmed Saïd. 
Zijn vader kende veel gedichten uit zijn hoofd en 
daar luisterde hij graag naar. Hij begon al jong 
zelf te schrijven. 

Toen hij twaalf jaar oud was, kwam de Syrische 
president op bezoek in een naburig dorp. Ali 
Ahmed drong naar voren en riep hij dat hij een 
gedicht wilde voordragen. Dat vond de president 
goed en hij luisterde aandachtig. Hij was onder 
de indruk en vond dat Ali Ahmed zijn talent verder 
moest ontwikkelen. Hij mocht naar een goede 
school en later studeerde hij aan de universiteit 
van Damascus, de hoofdstad van Syrië. Daar 
leerde hij de grote dichters van de wereld kennen.

In die tijd koos hij voor een andere naam, Adonis. 
Dat is een naam van een koningszoon uit de 
Griekse mythologie. Na zijn dood groeide op 
zijn graf een anemoon. Het verhaal wil dat elke 
lente, als de anemoon weer gaat bloeien, Adonis 

terugkeert op aarde. Dat is ook waarom Ali Ahmed 
deze naam koos. Hij bedoelde er mee dat elk 
gedicht een nieuwe waarheid in de wereld brengt. 
Daar was niet iedereen het mee eens, en hij kwam 
nogal eens in aanvaring met de autoriteiten. 
Hij zat zelfs een tijdje in de gevangenis. Op een 
gegeven moment moest hij zelfs zijn geboorteland 
ontvluchten, omdat hij zijn leven niet zeker was. 
Eerst naar Beiroet, de hoofdstad van Libanon. 
Toen het daar ook onveilig werd vanwege de 
burgeroorlog, vluchtte hij naar Parijs. Daar woont 
hij nu al weer jaren.

Soms heb je wat afstand nodig om dingen 
goed te bekijken. In alle vrijheid kan hij over 
onderdrukking schrijven, maar ook over de mooie 
herinneringen uit zijn jeugd. Zijn oorsprong 
koppelt hij aan de wereld die hij in ballingschap 
heeft leren kennen. Zo zet hij de poorten over 
en weer open. Dat is misschien wel de grootste 
kracht van poëzie.

Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam

GeenPunt #1
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Ken je dat niet horen dan?

Rotterdammers 

KEN JE 
DAT NIET 
HOREN 
DAN?

en hun 

favoriete 

uitspraken

Rotterdammers zijn natuurlijk meer van daden dan 
van woorden. Maar als ze wél hun mond opendoen, 

weet iedereen direct dat ze uit de stad aan de 
Maas komen. Rotterdammers over taal. 

• 
‘Moe juh een 
bakkie pleur?’ 

•

Gerda (60 jaar)
Rotterdam Carnisse

‘Ik kom uit Rotterdam-Zuid, daar zeiden 
ze altijd: ‘Daar wil je niet dood gevonden 
worden…’ maar m’n wieg stond daar 
toevallig haha! Mijn favoriete uitspraak 
is: ‘Moe juh een bakkie pleur?’ Ik gebruik 
die elke dag. Heerlijk als iemand op 
visite komt. Elke ochtend en middag, 
dan komt die vraag weer. Ik heb ook 
zo’n stopwoordje: ‘o echt?!’ Is ook zo 
Rotterdams, hè?

Wij als Rotterdammers zijn ook heel direct. 
Ooit gaf een man mij geen hand vanuit z’n 
geloofsovertuiging en dat respecteer ik 
ook, maar omdat ik dat in eerste instantie 
niet in de gaten had reageerde ik meteen 
met: ‘Hey, heb ik een houten kop?!’. Ik 
denk dat het de Rotterdammer in mij naar 
boven haalde. Wij zeggen direct waar het 
op staat.’

Carrie Jansen (63 jaar)
Rotterdam Oude Westen

‘Mijn favoriete Rotterdamse uitspraak? ‘Holletje oprijen!’ 
Zeg maar ergens omhoog rijden en daarna weer naar 
beneden rijden, dat noem je ‘holletje oprijen’, net als bij 
een heuvel. De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik: 
‘die zijn gek geworden’. En omdat ik dat dacht, heb ik 
het meteen onthouden en daarna hoor je het duizend 
keer terug. Voor elke niet-Rotterdammer zou dat ook 
volstrekt onlogisch zijn, een holletje op rijden. 

Ook zeggen we in Rotterdam: ‘zullen wij een bakkie 
doen?’. Dan gaat het niet om koffie drinken, want dat 
is een ‘bakkie pleur’. ‘Een bakkie doen’ is met de stevige 
bedoeling, om dat met veel alcohol te doen en dat lang 
vol te houden. ‘Ik heb gister een bakkie gedaan en ik 
was zo brak als ik weet niet wat!’, dat is hoe wij het 
zeggen in Rotterdam.’

GeenPunt #1
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•
‘Niet lullen, 

maar poetsen.’

•

Gerdien (42 jaar)
Rotterdam Prins Alexander

‘Bij Rotterdam denk ik toch aan een werkstad. Ik zeg altijd: 
‘In Rotterdam wordt het geld verdiend en in Amsterdam 
wordt het uitgegeven.’ Daar moet ik altijd aan denken. 
Volgens mij is dat namelijk echt zo, dat hier het meeste 
binnenkomt, vanwege onze haven, maar we zijn een van 
de armste steden. En in Amsterdam wonen toch echt de 
rijke mensen. Een typische Rotterdamse uitspraak is voor 
mij toch echt ‘niet lullen, maar poetsen.’ Ook weer die 
werkmentaliteit die wij hebben: gewoon doen. 

Wat ik van taal vind? Ja, taal is mooi. Als je met taal kan 
zeggen wat je van binnen voelt, dat vind ik echt cool. Zo’n 
schrijver kan dan bijvoorbeeld zo’n zin neerzetten en dan 
denk ik: ‘ja, dat bedoel ik al 10 jaar, maar ik kwam er nooit 
op.’ Zoiets is maar weinig schrijvers gegeven.’

Maurits Haagman (34 jaar)
Rotterdam Centrum

‘Je merkt dat je een Rotterdammer bent 
als je andere steden over de vloer krijgt. 
Waar een Aziaat altijd maar ‘ja’ zegt uit 
beleefdheid en een Belg is opgegroeid 
met discipline, zijn wij natuurlijk vrij 
direct en rauw, maar daarbij wel heel 
toegankelijk. Soms is er een kleine 
verwarring tussen Rotterdammers en 
mensen uit andere steden, omdat zij een 
dubbele bodem hebben. Daarmee bedoel 
ik dat zij niet altijd zeggen waar het op 
staat, waar wij als Rotterdammers dat 
wel doen. 

Taal is belangrijk, omdat het mensen 
verbindt. Het maakt het wel moeilijker 
dat iedereen een andere taal spreekt, 
omdat ze anders niet weten wat er in hun 
omgeving afspeelt, als ze alleen maar 
kranten in eigen taal lezen of het nieuws 
in eigen taal volgen. Tegelijkertijd blijft 
het ook een uitdaging, want uiteindelijk 
wil iedereen duidelijkheid, toch?’

• 
‘Pleurt op!  

Je moet Rotterdammer 
zijn om het op de juiste 

manier te zeggen.’

•

Cor Werner (57 jaar)
Rotterdam Kralingen-Crooswijk

‘Rotterdamse uitspraken, oh jongen, er zijn er zoveel. Hebbie 
je pen paraat? ‘Je ken bruggen bouwe, je ken tunnels grave, 
je ken de Maas met beton giete, maar Zuid blijft Zuid en 
Rotterdam blijft Rotterdam.’ Zo zit het in elkaar. Rotterdam 
is Rotterdam en Zuid is Zuid. Een rasechte Feyenoorder zal 
nooit zeggen dat ‘ie uit Rotterdam komt; die komt uit Zuid.

‘Pleurt op’ is ook een goeie hoor. Je kan er van alles mee 
zeggen. Als iemand vervelend is of als je iets echt niet 
gelooft. Het is ook natuurlijk hoe je de klemtoon zet. Niet 
alleen is de uitspraak Rotterdams, je moet ook echt een 
Rotterdammer zijn om het op de juiste manier uit te kunnen 
spreken. 

En ik? Ik ben een echte Spartaan. Sparta naar voorrrruh!’

Ferry van den Enden  
(54 jaar)
Rotterdam  
Kralingen-Crooswijk

‘Mijn favoriete uitspraak is horeca-
gerelateerd. Vroeger had je aan de  
‘s Gravendijkwal café ‘De Fles’. De 
eigenaar was Ome Ton Vingerhoets.  
Die man zei dus tegen een lastige 
dronken klant (en dat is mij altijd 
bijgebleven): ‘Als jij nou zo bezig blijft, 
dan kan je van mij aannemen: het is 
leuker om van binnen naar buiten te 
kijken, dan van buiten naar binnen.’ Ik 
denk dat zoiets voor alles geldt, behalve 
voor de gevangenis. Eigenlijk gaf Ome 
Ton hem op een hele nette manier een 
draai om z’n oren. 

Taal is zo mooi. Vooral de geschreven 
taal. Ik ben heel bewust digibeet. Ik had 
eventjes een computer, maar die begreep 
mij niet, haha! Ik vind taal prachtig. Als 
je elkaar wil verstaan heb je zo weinig 
woorden nodig, dat heb je niet achter  
een computer of op je mobieltje. Taal  
vind ik prachtig.’

Ken je dat niet horen dan?GeenPunt #1
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Interview Allianz

Herschrijven 
en verbeeteren

Verzekeraar Allianz 
werkt aan begrijpelijke taal

verbeteren

Laura Vening begon in 2013 bij verzekeraar Allianz  
als tekstschrijver voor een ambitieus taalproject:  

het Klantinformatie-verbeterplan (KIV). Het doel van 
dit project was het herschrijven van de bedrijfsteksten 
in begrijpelijke taal, op B1-niveau. Inmiddels is ze als 
communicatie-expert onder andere betrokken bij de 

teksten die bij Allianz de deur uit gaan. 

'Het taalproject ontstond om meerdere redenen', 
vertelt Laura. 'De Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en het Verbond van Verzekeraars gaven 
banken en verzekeraars de opdracht om in 
heldere taal te gaan communiceren. Ook door 
maatschappelijke ontwikkelingen, social media 
en vooral de wens van klanten ontstond bij 
Allianz de behoefte om de teksten begrijpelijker 
te maken. Daarom zijn we begonnen met het 
Klantinformatie-verbeterplan (KIV).'

Het Klantinformatie-verbeterplan begon met het 
herschrijven en verbeteren van de beschikbare 
informatie voor de particuliere klant. 'Daarmee 
wilden we onder meer voorkomen dat klanten 
ons Customer Care Center zouden bellen omdat 
ze onze voorwaarden en brieven niet begrijpen. 
Vooral in onze voorwaarden stonden best wat 
onbegrijpelijke zinnen, die er in de loop der jaren 
ingeslopen waren.' 

Polisvoorwaarden
Als voorbeeld laat Laura een van de artikelen 
zien uit de oude polisvoorwaarden: 'Artikel 5 
Uitsluitingen. Onverminderd de uitsluitingen 
genoemd in artikel 2 van de Algemene 
voorwaarden, geeft de verzekering ook geen 
dekking, indien …'. Laura: 'Begrijp jij dat?  
Die eerste zin is voor sommigen al veel te lastig. 
Juridisch was het helemaal correct, maar of het  
te begrijpen is? Daarom gebruiken we in de  
nieuwe polisvoorwaarden minder moeilijke 
woorden en formuleringen. ‘Artikel’ is nu ‘hoofdstuk’ 
en we gebruiken geen woorden meer als 
‘onverminderd’, ‘ten behoeve van’ enzovoort.'
De tekst is inmiddels veranderd in: 'Hoofdstuk 5. 
Wanneer betalen we niet voor uw schade? In onze 
algemene voorwaarden leest u voor welke schade 
we niet betalen. In de volgende gevallen betalen 
wij ook niet: …'.

Testpanel
De herschreven polisvoorwaarden zijn voorgelegd 
aan een werkgroep met collega’s van verschillende 
afdelingen binnen Allianz, waaronder Legal & 
Compliance, Underwriting, Operations en Market 
Management. De teksten stuitten tijdens het 

proces hier en daar op kritiek. Door de simpele 
taal ontstond namelijk de vraag of alles juridisch 
wel klopte. 'Daar was wel wat twijfel over', erkent 
Laura. 'Daarom zijn alle teksten door de werkgroep 
doorgenomen. Soms was er wel een uur nodig om 
over één zinnetje overeenstemming te bereiken. 
Maar daardoor klopt alles nu wel.'

• 
'Soms was er 

wel een uur nodig
om over één zinnetje 

overeenstemming 
te bereiken.'

•
Daarna heeft een klantenpanel de teksten 
gelezen. Dit panel is opgezet samen met 
onderzoeksbureau GfK. 'Zij hebben een panel 
samengesteld via een oproep onder hun klanten 
met een autoverzekering of woonverzekering.  
Wij gaven ze de vraag: snapt u deze tekst? Is 
het nu duidelijker? Met hun feedback konden de 
teksten verder worden vereenvoudigd.'

Schrijfcoaches en Schrijfwijzer
Om ervoor te zorgen dat ook nieuwe teksten 
duidelijk geschreven zijn, krijgen medewerkers een 
cursus communiceren in heldere taal. Daarnaast 
zijn er schrijfcoaches aangesteld. Zij begeleiden 
hun collega’s en dienen als vraagbaak op het 
gebied van taal. 

Voor het personeel is ook een speciale Schrijfwijzer 
ontwikkeld. Het boekje geeft antwoord op 
veelvoorkomende tekst- en taaldilemma’s. 'Als 
een collega dus een nieuwe tekst schrijft en 
vragen heeft, kan hij of zij altijd onze Schrijfwijzer 
raadplegen. Zo blijven we werken aan teksten 
die helder en correct zijn, en daarmee aan de 
tevredenheid van onze klanten.' 

98
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a
Vraag en 

aanbod
Taal in 
Rotterdam
Op het gebied van taal 
wordt in Rotterdam genoeg 
georganiseerd. Je moet het 
alleen wel even weten. Hier 
een greep uit het aanbod. 
En heb je zelf een vraag op 
taalgebied? Laat het horen!

Vraag en 

aanbod

Vraag en 

aanbod

Het Taalcafé
In een Taalcafé komen mensen die de 
Nederlandse taal beter willen spreken. 
Vrijwilligers helpen hen daarbij. Dat doen 
ze door met elkaar te praten. Bijvoorbeeld 
over nieuws uit de krant. Of over het 
dagelijks leven. In verschillende vestigingen 
van de Bibliotheek zijn Taalcafés. Kijk 
op de website om te zien waar en hoe 
laat: bibliotheek.rotterdam.nl. Meedoen 
aan een Taalcafé is gratis. Let op! In de 
zomervakantie zijn er geen Taalcafés.  
Na de zomervakantie starten ze weer.

De Netwerkapp 
De Netwerkapp is een app waar alles in 
staat over taal. Je kunt online netwerken 
door elkaar vragen te stellen in de app, 
je kunt een organisatiescan doen en je 
kunt zien welke evenementen rondom taal 
gepland staan. Download de app in de 
store van iOs of Android onder de naam 
’Netwerkapp’ en vul rechtsboven het woord 
’Taal010’ in, om toegang te krijgen tot de 
community. 

van

De vraag 
Heb je een vraag op het gebied 
van taal? Zoek je hulp van een 
taalvrijwilliger? Of wil je geholpen 
worden met teksten op B1-niveau? 
Stuur je vraag in naar:  
taal@rotterdam.nl. 
Wij plaatsen je oproep, zodat 
anderen hierop kunnen reageren! En 
intussen denkt de redactie natuurlijk 
graag mee over het antwoord.

Het Stottercafé 
In het gebouw van Nivon aan de Dirk 
Smitsstraat 76 wordt eens in de zoveel 
tijd een stottercafé georganiseerd. Voor 
iedereen die stottert, maar niet-stotteraars 
zijn ook welkom. Het doel van het 
Stottercafé is om elkaar te ontmoeten en 
kennis te delen. Het gebeurt te vaak dat 
mensen door het stotteren binnen blijven. 
Breng een bezoekje aan het stottercafé en 
kom erachter dat je niet de enige bent die 
stottert. Leer meer over stotteren of laat je 
familie, vrienden of kennissen kennismaken 
met het onderwerp. 

Het Stottercafé is laagdrempelig. Enkele 
feiten: 
•  Het Stottercafé is altijd op een 

donderdag.
•  De inloop is vanaf 19.30 en het begint 

om 20.00 uur. Tussen 20.00 en 21.00 uur 
is er een kringgesprek met een thema. 
Deelnemen aan het gesprek graag! 
Maar je mag ook langskomen om alleen 
te luisteren en alle informatie in je op te 
nemen. Het café is geopend tot 21.30 uur.

•  Het stottercafé wordt vijf keer per jaar 
georganiseerd. 

•  Het volgende stottercafé staat gepland 
voor donderdag 6 september 2018. 

Vind je het leuk om geheel vrijblijvend een 
keer langs te komen? Stuur dan een mailtje 
naar stottercaferotterdam@gmail.com. 
Na aanmelding kom je op een verzendlijst 
waarna je een mailtje ontvangt als er een 
stottercafé wordt georganiseerd. Want 
stotteren is niet raar en dat mag iedereen 
weten!

1110
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TIP: het Taalinformatiepunt
Op de eerste verdieping van de 
Centrale Bibliotheek vind je het 
Taalinformatiepunt (TIP). Er werken 
vrijwilligers die jou kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld als je een taalcursus 
zoekt of zelf taalvrijwilliger wilt 
worden.
Openingstijden:
• Maandag, dinsdag en donderdag 

van 13.00 tot 17.00 uur
• Woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
Tijdens de uren dat wij niet aanwezig 
zijn, kunt u uw vragen mailen naar 
taalhuisrotterdam@gmail.com

12

Vraag en aanbod Taal in Rotterdam

Het aanbod
Organiseer jij ook bijeenkomsten over 
taal? Of bied je hulp aan mensen die 
moeite hebben met de Nederlandse 
taal? Stuur dan een mail naar  
taal@rotterdam.nl. Misschien 
plaatsen we de volgende keer je 
aanbod hier.
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Taal in 
Rotterdam
Heb je moeite met lezen en 
schrijven? Je bent niet de 
enige! In Rotterdam vinden 
bijna 100.000 mensen lezen 
en schrijven moeilijk. Wil jij in 
de supermarkt de etiketten 
lezen? Wil je de huisarts beter 
begrijpen? Of leren hoe je een 
goede sollicitatiebrief schrijft? 
Doe dan een taalcursus.  
Er zijn in Rotterdam veel 
plekken waar je een taalcursus 
kunt volgen. Op deze kaart vind 
je het uitgebreide aanbod.

Even bellen
In het overzicht op de kaart staan cursussen 
van diverse aanbieders. De gemeente weet 
niet zeker of de cursus bij jou past. En of de 
cursus wel beschikbaar is. Bel daarom altijd 
eerst even met de aanbieder van de cursus 
voordat je erheen gaat.

Bied je zelf taalcursussen aan?
Staat je taalcursus nog niet in dit overzicht? 
Of staat je cursus er wel tussen, maar is de 
informatie gewijzigd? Neem dan contact met 
ons op via taal@rotterdam.nl

Alsare ontwikkeling 
en advies
010-4324911
alsare.nl

Delken & Boot
010-4221481
info@delkenboot.nl

delkenboot.nl

NLeducatie
010-3033214
anusca@nleducatie.com

nleducatie.com 

Voorlichters Gezondheid
010-7955353
info@voorlichtersgezondheid.nl

voorlichtersgezondheid.nl

Bibliotheek Rotterdam
010-2816100
klantenservice@bibliotheek.

rotterdam.nl

bibliotheek.rotterdam.nl 

Zorgcampus
088-8812333
info@zorgcampus.nl

zorgcampus.nl

DOCK
010–4012222
info@dock.nl

dock.nl

Stichting Beheer 
de Nieuwe Nachtegaal
010-4291807
janet@denieuwenachtegaal.nl

denieuwenachtegaal.nl 

Accent avondonderwijs
06-28227164
accentavondschool.nl 

Vitaal Pendrecht
010-4809346
B.hofman@stichting-

vitaalpendrecht.nl

stichting-vitaalpendrecht.nl

Capabeltaal
010-2439988
info@capabeltaal.nl

capabeltaal.nl 

Basis op Orde 
via stichting Attanmia
06-14213086
info@attanmia.nl

m.zekhnini@attanmia.nl

attanmia.nl

Wijkplatform 
Delfshaven Zuid
06-27050921
botuaangenaam@gmail.com

wijkconnect.com/rotterdam/

delfshaven/

Huize Middelland, 
Thuis in West
010-7852386
info@thuisinwest.nl

thuisinwest.nl 

Tornante Trainingen
010–7420465
info@tornantetrainingen.nl

tornantetrainingen.nl 

Stichting Humanitas
010-2713800
info@stichtinghumanitas.nl

stichtinghumanitas.nl 

Avant Sanare
085-0499100
secretariaat@avantsanare.nl

avantsanare.nl 

PIT 010
010-7600246
info@pit010.nl

pit010.nl

Albeda College
010-4338500 
albeda.nl

Vrijwilligerswinkel
010-4414050
vrijwilligerswinkel.nl 

Zadkine Educatie
010-2811100 
educatie@zadkine.nl

zadkine.nl 

Samen Ondernemend Leren
010-2448240
info@solnetwerk.nl

solnetwerk.nl

WMO Radar
010-4855898
info@wmoradar.nl

wmoradar.nl 

Vluchtelingenopvang 
Ommoord-Zevenkamp
010-2203491 (Paul Bergmans)
openhof-ommoord.nl

Buurtwerk
010-4553799
info@buurtwerk.nl

buurtwerk.nl

DIA Rozenburg
010-4659296
contact@diarozenburg.nl

diarozenburg.nl

Mr. Dutch
010-2400160
taaltrainingen@misterdutch.nl

misterdutch.nl

Er zijn drie vormen van 
taalactiviteiten in Rotterdam

Formele taaltrajecten. 
Deze richten zich op het behalen 
van een diploma. Bijvoorbeeld om 
toegelaten te worden tot een  
MBO-opleiding.  

Non-formele taaltrajecten. 
Hier ligt de nadruk op het verbeteren 
van de taalvaardigheid. Niet gericht  
op het behalen van een diploma.  

Informele taalactiviteiten. 
Hier ligt de nadruk op het oefenen  
van de Nederlandse taal met behulp 
van vrijwilligers. 2

1
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Centrum

Noord

Overschie

Rozenburg

Hoek van Holland

Hillegersberg-Schiebroek

Prins Alexander
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Charlois

Hoogvliet

Delfshaven
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Het taalaanbod in  
Rotterdam op de kaart

Gezonder en  
energieker door  
duidelijke taal

Taal is hét middel om informatie over te brengen 
op het gebied van voeding, gezondheid en ziekte. 
Dat is voor Jolande van Teeffelen, diëtiste van 
Diëtistenpraktijk HRC, de waarde van taal.  
‘Ik zou niet weten hoe ik mijn werk moet doen  
zonder taal. Als ik iets niet met de juiste woorden 
kan overbrengen, dan werkt het natuurlijk niet.’

Jolande van Teeffelen maakt gebruik van verschillende 

taalmiddelen om contact te leggen met haar cliënten.  

Zelf spreekt ze Nederlands, Engels en een beetje Duits 

en Frans. Verder gebruikt ze bijvoorbeeld ‘Google Translate’  

om de uitspraak van sommige woorden aan te leren. 

Alarmbellen
Volgens Jolande kan laaggeletterdheid ervoor 
zorgen dat je een boodschap niet goed kan 
begrijpen, waardoor je bepaalde zaken niet goed 
kunt uitvoeren. Zij ziet dit weleens gebeuren bij 
cliënten. Soms hebben mensen formulieren niet 
ingevuld, of ze hebben dat samen met de hulp 
van hun kind of iemand anders gedaan. Op dat 
moment gaan de alarmbellen rinkelen en moet 
zij als zorgverlener goed controleren of haar 
boodschap wel goed overkomt bij de cliënt. 

Hoe herkennen we laaggeletterdheid?
‘Als je niet aansluit bij het taalniveau van degene 
tegenover je, kom je eigenlijk nergens’, zegt 
Jolande. ‘Tijdens de intake bekijken we ook het 
niveau, bijvoorbeeld door te vragen naar de 
hoogst genoten opleiding. En het intakeformulier 
is al een soort instrument om te kijken wat iemand 
wel of niet kan. Mensen krijgen zo’n formulier 
per post of e-mail opgestuurd. Het wel of niet 
hebben van e-mail zegt trouwens ook al iets over 
je taalvaardigheid. Vaak hebben mensen geen 
e-mail, omdat ze die niet kunnen lezen.’

Er is in de praktijk materiaal beschikbaar om 
laaggeletterdheid te herkennen. Ook maakt 
Jolande gebruik van internet om samen met de 
cliënt te kijken wat iets inhoudt. Jolande vertelt: 

‘Als mensen de taal – en dus mijn advies - niet 
begrijpen, voeren ze dat advies ook verkeerd of 
niet uit. Ik krijg soms de indruk dat de cliënt precies 
weet waar het om gaat, maar die doet dan 
uiteindelijk steeds ‘B’, terwijl ik ‘A’ bedoelde.’

• 
‘Vaak hebben mensen 
geen e-mail, omdat ze 
dat niet kunnen lezen.’

•
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Energieker worden
Als cliënten het advies niet opvolgen, kan dit 
bijvoorbeeld bij diabetes tot gevolg hebben dat 
de bloedsuikers niet lager worden. ‘Dan kan het 
zijn dat het gewicht van de mensen niet afneemt, 
of er blijven bijvoorbeeld darmklachten bestaan. 
Allemaal omdat mijn advies als zorgverlener niet 
is overgekomen bij de cliënt.’ Met taal valt dus 
veel te bereiken volgens Jolande: ‘Als mensen de 
boodschap goed begrijpen, kunnen zij uiteindelijk 
gezonder en energieker zijn of worden. Dat is toch 
het belangrijkste!’

17

Interview Diëtistenpraktijk HRC 



Google ze!
Taal is niet alleen handig om met elkaar te communiceren; het maakt ook het opschrijven en uitspreken 

van prachtige gedichten en verhalen mogelijk. In en om Rotterdam zijn hiervoor allerlei podia te 
vinden. Sterker nog, onze stad wordt ook wel de hoofdstad van de (gesproken) woordkunst genoemd! 
Versjes, verhalen, spoken word, zang, comedy, theater, poëzie, proza en rap; het woord staat overal 

centraal. Spelling en grammatica worden een stuk leuker als je enthousiast bent over taal. Daar helpen 
onderstaande initiatieven zeker weten bij. Ze zijn het opzoeken (en bezoeken) waard. Google ze, minstens! 

Paginagroots
Tijdens een middagje Paginagroots,  

met de ' p' van proza en poëzie, staat 

het woord centraal en krijgt jong  

schrijftalent de ...

Woorden Worden Zinnen
8 jaar Woorden Worden Zinnen in het 

Dolhuis in Dordrecht! Kom het vieren met 

ons Daar waar woorden zinnen worden 

wordt er geluisterd naar: Derek Otte ...

Ken Theater 
Ken Theater staat voor professioneel en 

uniek theater. Ken Theater produceert 

theatervoorstellingen en begeleidt nieuw 

talent op het gebied van comedy, ...

Spoken World
SPOKEN WORLD, Rotterdam. Evenement 

waar beeldkunst/ spoken samen komen. 

Geniet, ervaar en laat je...

010 Says It All 
Voor de tweede keer slaan Rotterdamse 

spoken word organisaties de handen 

ineen en zorgen een week ...

Alfabetsoep 
Een podium voor getalenteerde,  

creatieve woordkunstenaars en arties-

ten. Onder het genot van een soepje ...

Spraakuhloos
SpraakuhlooS is hét reizend open 

podium van Rotterdam. Op dit podium 

kunnen alle artistieke creatievelingen 

zich thuis voelen. Het podium geeft 

toegang tot ...

Productiehuis Flow
FLOW is een jong, dynamisch en een 

cultureel divers ProductieHuis gevestigd 

in Rotterdam Zuid. ProductieHuis FLOW 

beweegt vanuit de overtuiging dat door 

middel van… 

Geen Daden Maar 
Woorden
Literair festival voor de hedendaagse 

letteren; uitgaan, cultuur, literatuur en 

diverse cross-overs.

Poetry International
We moesten er even van bijkomen, zo 

mooi. Poetry International kijkt terug op 

een in meerdere opzichten fantastische 

49e editie van het Poetry International ...

Passionate Bulkboek
Passionate Bulkboek is dé landelijke 

organisatie op het gebied van 

Nederlandse letteren en jongeren. 

Passionate Bulkboek ontwikkelt 

activiteiten met als doel ...

Letteren 010 
Tot nog zo'n twee dagen voor zijn  

te verwachten dood was journalist/ 

schrijver/verteller/docent geschiedenis  

Feico Houweling (64) nog actief ...  

(door Jim Postma).

Poetry Circle 
Poetry Circle Nowhere maakt 

performances voor festivals, 

boomhutten, huiskamers en andere 

plekken. En host Poetry Circles in 

Rotterdam, Amsterdam,  ...

Poetsclub 
Fffff, het was weer zo'n avond. Zo'n druk-

ke. Met een shitload aan dichters. Onder 

toeziend oog van de legendary Frans 

Vogel. Die zichtbaar genoten heeft van ...

Poëziebus 
Poëziebus is een tour voor podium-dich-

ters. Maar liefst 20 podiumdichters uit 

Nederland en België rijden van 6 tot en 

met 12 augustus 2018 in een prachtige ...

Frontaal Rotterdam 
Frontaal is hét maandelijkse literaire 

podium van Rotterdam. Met iedere 

maand Grote Gasten en Literaire 

Superhelden. Frontaal brengt literatuur 

op een frisse ...

Mis je een podium of organisatie? 

Tip de redactie! 

 
Humanitas helpt alle mensen die  

hulp en zorgverlening nodig hebben.  
Van kinderen tot ouderen, mensen met  

of zonder migratie-achtergrond en  
laag- tot hoogopgeleid. 

stichtinghumanitas.nl

advertentie

...
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‘Zorg en hulpverlening 
betekenen 

communicatie en 
voor communicatie 
heb je taal nodig.’



Rotterdamse

jongeren over 

straattaal

• 
‘We gebruiken straattaal omdat 
het makkelijk is, het is speels en 

het geeft een los gevoel.’

•

•
‘Ik ga loesoe.’

•

Kayleigh en Latoya (17 en 18 jaar) 
Rotterdam Charlois

‘Als je iemand ziet, is het meestal ‘fa’ka’ (alles goed), of ‘ik ga 
loesoe’ (ik ga weg). In Amsterdam vinden ze het blijkbaar 
leuk om woorden om te draaien. Dingen zoals ‘ik nek die’, 
daarmee bedoelen ze ‘ik ken die’. Ik heb dat gehoord van 
vrienden van mij, die komen zelf uit Amsterdam.

Eigenlijk gebruiken we straattaal omdat het makkelijk is, het 
is speels en het geeft een los gevoel. Je hoeft dan niet altijd 
zo correct te praten. Straattaal heeft wel z’n momenten. Je 
moet wel weten met wie je het wel en niet kan spreken. We 
gebruiken bijvoorbeeld geen straattaal bij volwassenen, op 
ons werk, stage en met mensen die het zelf ook niet spreken.

Daarom blijft het ook belangrijk dat mensen wel ABN 
kennen. Ik ken jongens die niet eens weten hoe ze buiten 
straattaal om moeten praten. Ze raken zo verloren 
in straattaal, dat ze niet eens weten hoe ze correct 
Nederlands moeten praten. Straattaal is iets voor erbij, het 
is niet je ‘main’ taal die je moet kennen.’

Allen Geertruida (18 jaar) 
Rotterdam Beverwaard

‘Mijn favoriete woord is ‘djoek’. Ik zeg 
dan: ‘ey wakka djoek naar daar!’ (ey 
loop snel daarheen). ‘Djoek’ betekent 
dan ‘snel’. Het ligt ook aan de zin hoe je 
het gebruikt, want ‘djoeken’ betekent ook 
‘steken’. 

Ik gebruik straattaal meestal met 
m’n vrienden. Niet om stoer te doen 
ofzo, maar het is gewoon sneller en 
makkelijker. Voornamelijk leer ik het van 
mijn neven en van de oudere boys in de 
straat. Volgens mij komen de meeste 
straattaalwoorden vanuit het Surinaams.

‘Bruya’ (lastig) gebruik ik als ik 
bijvoorbeeld vijf euro ben kwijtgeraakt. 
‘Ah bruya man’ (ah lastig man). Maar 
je kan het ook gebruiken als iemand 
vervelend of moeilijk doet. Veel woorden 
hebben dus meerdere betekenissen, het 
hangt af van de situatie. Ik leer elke dag 
nieuwe straattaal, zo leerde ik laatst 
‘bakka’ (mep). Ik dacht altijd dat het een 
‘bil’ was, maar je kan het ook als ‘mep’ 
gebruiken.’
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Metehan Simsek (17 jaar) 
Rotterdam Spangen 
 
‘Straattaal leer ik van m’n broer, mijn vrienden en eigenlijk 
ook m’n omgeving. Ik gebruik meestal straattaal bij het 
groeten, zoals ‘fa’ka’ (alles goed). We zeggen zelf ook heel 
veel ‘broer’, die gebruik ik bij al mijn ‘matties’ (vrienden). 
Straattaal gebruik ik sowieso niet bij m’n ouders man, die 
begrijpen het toch niet en het is ook onbeleefd weet je?

‘Jailla’ (gevangenis) wordt ook vaak gebruikt. En laatst 
hoorde ik ‘brakka’ (overval). Bijvoorbeeld als je een bank 
gaat overvallen, dan hebben we het over ‘brakka’. Nee! Niet 
dat wíj banken overvallen, het was een voorbeeld hè, haha! 
Of ze zeggen ook wel ‘ov’, dat betekent ook overval.  

Is het belangrijk dat mensen goed Nederlands spreken? 
Goed Nederlands praten is wel belangrijk man, ook in 
verschillende culturen begrijp je elkaar soms niet. Ik ken een 
Turkse jongen, die zegt dan ‘doe het licht dicht’. Die snap ik 
dan niet, weet je?’

Danny Kortland (16 jaar) 
Rotterdam Carnisse

‘Straattaal is gewoon wat makkelijker. 
Ik gebruik het meestal met vrienden, of 
als ik achter de Playstation zit. Welke 
woorden gebruik ik meestal? Ja, ‘saaf’, 
dat is geld. ‘Peki’s’, dat zijn meiden. 'Loev' 
(houden van) is ook een nieuwe, die hoor 
ik de laatste tijd veel meer langskomen. 
Bijvoorbeeld ‘ik loev dat spel’. 

Ik leer het allemaal van m’n neefjes, joh.  
Het zijn de iets jongere jongens en  
meiden, de twaalfjarigen of dertien-
jarigen, die al die nieuwe woordjes 
leren. Ik vind het belangrijk dat mensen 
wel algemeen beschaafd Nederlands 
praten, zeker als je hier al zeven of acht 
jaar woont bijvoorbeeld. Waarom? Je 
wil toch een Nederlander worden? Je 
kan wel blijven vasthouden aan je eigen 
taal, maar daar kom je ook niet ver mee. 
Bijvoorbeeld als je met je kind mee gaat 
naar school om z’n rapport te bespreken, 
is het zonde van de tijd als je niet eens 
begrijpt wat er bedoeld wordt.’

• 
‘Saaf’, dat is geld.  

‘Peki’s’, dat zijn meiden.  
‘Loev’ is houden van.’ 

•

• 
‘Het nieuwste woord 

dat ik heb geleerd 
is ‘lit’ (cool, gaaf).’ 

•
Raeanne Helder (18 jaar) 
Rotterdam Kralingen-Crooswijk

‘Waar komt straattaal vandaan? Meestal uit de achter-
hoekjes van Rotterdam, de gangsters. Zelf gebruik ik het  
niet heel veel. Ik heb het geleerd van muziek, zoals die van 
Boef. Mijn hele vriendenkring spreekt het, maar ik wil zelf 
niet zo klinken. Af en toe een woordje moet kunnen. Ik praat 
het voornamelijk bij de mensen die het ook doen, vrienden 
die het niet spreken, daar spreek ik het ook niet mee. Waar 
je mee omgaat, daar word je mee besmet. Het nieuwste 
woord dat ik heb geleerd is ‘lit’ (cool, gaaf).

Straattaal wordt meestal gebruikt om cool te zijn, maar 
ik vind het meer achterlijk, omdat er steeds méér woorden 
worden verzonnen. Daardoor moet je nóg meer woorden 
gaan leren. Nogmaals, ik vind het prima als straattaal 
gebruikt wordt, en ik snap dat iedereen zijn eigen cultuur 
heeft, maar ik vind het wel handig als iedereen normaal en 
beschaafd Nederlands met me praat.’

Cheney (17 jaar) 
Rotterdam Charlois

‘Ik houd er zelf eigenlijk niet van, van 
straattaal. Maar ik gebruik het af en 
toe wel ja. Als ik met vriendinnen ben 
bijvoorbeeld, maar zij gebruiken het veel 
meer dan ik. Ik vind het namelijk heel 
onbeschoft en ordinair. De woordjes die 
ik leer, heb ik dan ook van vrienden. 

Straattaal is een mix van Surinaams, 
Antilliaans en nog meer restjes van 
andere talen. Bijvoorbeeld ‘figo’ (goed), 
dat is Papiaments, dat gebruik ik wel 
eens. Soms gebruik ik ‘kil’ (jongen), maar 
dat is meer op een onschuldige manier. 

Ik denk dat jongeren vooral straattaal 
leren van liedjes. Ook in muziek wordt 
er veel straattaal gebruikt. In de teksten 
van bijvoorbeeld FMG, Broederliefde, 
Figo Gang (drie rapformaties uit 
Nederland, red.). Toch is het belangrijk 
om goed Nederlands te kunnen 
spreken, omdat je hier in Nederland je 
verstaanbaar moet kunnen maken. Ook 
als je werkt, moet je wel een bepaalde 
uitstraling hebben voor het bedrijf.’
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Lieve 
Nederlanders, 
praat gewoon  
Nederlands!

Waar ik dus bloedende oren van krijg, is van al 
die Nederlanders die de hele dag Engels lopen te 
praten terwijl dat nergens voor nodig is. Vooral 

op Nederlandse kantoren wordt heel veel Engels 
gepraat, terwijl er geen buitenlander werkt.

Als ik ze soms hoor met hun ‘content, ‘input’, 
‘targets’, ‘flow’, ‘start-ups’, ‘webinars’ en welke 
‘goals’ ze allemaal moeten ‘alignen’ voor ze die 
kunnen ‘submitten’ voor ‘approval’, dan is het net 
of ik een dagje met een groepje Amerikaanse 
tieners op stap ben in Amsterdam.
 
Laatst belde iemand van een marketingbureau 
om te vragen of ik haar ‘invite’ gekregen had, of 
dat ze een ‘reminder’ moest sturen. Ik heb haar 
baas gebeld en haar laten opnemen in een 
taalkliniek. Ik hoop dat het nu weer wat beter 
gaat. Ik denk dan altijd: van alle nieuwkomers in 
Nederland verwachten we dat ze snel Nederlands 
leren praten, maar zelf praten Nederlanders 
voortdurend Engels tegen elkaar op kantoor. 

Het komt natuurlijk allemaal door die 
‘international business management’-boeken 
waarmee je vergiftigd wordt als je 20 bent en 
student bedrijfskunde of management. En als 
je dan gaat werken en nog niet zélf hebt leren 
denken, dan ga je ook zo praten op kantoor en 
voor je het weet praat iedereen zo, vooral de 
mensen zonder fantasie.
 
In het Nederlands klinkt het altijd een beetje of 
je op een boerderij werkt, zo zei een ‘customer 
experience executive’ laatst tegen me. Neem een 
saaie eend. Dat wil niemand zijn. Maar ‘lame 
duck’, of een ‘sitting duck’ – dat klinkt nog best 
strategisch.

Column Japke-d.

Het is een beetje zoals met liedjes. Als Bløf het 
in het Nederlands zingt worden ze uitgelachen, 
terwijl als je The Beatles bent en in het Engels een 
totaal onbegrijpelijk verhaal ophangt over een 
gele onderzeeboot, het ineens wereldliteratuur is.

Engels is armoede op een Nederlands kantoor. 
Want je hoort nooit eens de dichter John Keats of 
de komiek en schrijver John Cleese citeren, maar 
alleen maar management bullshit. Het ergste zijn 
mensen die zelfs Nederlandse woorden op zijn 
Engels uitspreken, zoals ‘talent’. Of mensen die het 
hebben over ‘lessons learned’ en ‘early warnings’ 
als ze weer eens wat stoms hebben gedaan. 
Flikker op.

• 
’Of mensen die het 

hebben over ‘lessons 
learned’ en ‘early 

warnings’ als ze weer 
eens wat stoms hebben 

gedaan. Flikker op.’ 
•

Ze verhullen ook hun saaie dagen met Engels. 
Als je zegt dat je eerst een ‘meeting’ hebt, dan 
een ‘stand-upje’, dan een ‘brainstorm’, dan een 
‘Powerpoint’ en dan gaat ‘scrummen’ met een 
‘consultant’ die ‘clinics’ geeft over ‘scrummen’, hoop 
je dat mensen niet doorhebben dat je jezelf al de 
hele dag van de ene kansloze vergadering naar de 
andere sleept.
 
Wat me verder opvalt, is dat kantoor-Engels  
vooral gebruikt wordt voor stomme dingen,  
zoals ‘feedback’, ‘printer’ of ‘watercooler’.  
Nooit voor leuke als de koffieautomaat,  

kroketten, complimentjes en de vrijdagmiddag-
borrel. Ik vind dat zielig voor de Britten.

Maar belangrijker: wat hebben we überhaupt met 
die Engelsen te maken dat we hun taal moeten 
praten op ons werk? Wat hebben die Angelsaksen 
nou helemaal voor óns gedaan, behalve dan de 
BBC, soevereine humor, de minirok, Blackadder, 
Wimbledon, George Harrison, wurgseks, onze 
vrijheid, Jane Austen, Daniel Craig, thee en  
J.K. Rowling? Die gasten zijn toch al praktisch  
uit de EU, qua Brexit.
 
Ik zeg dan ook: we stoppen met dat Engels op 
kantoor. Want ik wil geen brainstorm, maar 
gewoon even kijken of iemand nog een idee had.  
Ik wil geen start-uppig gekickstart, maar beginnen. 
Ik wil geen stand-upje maar rust. Ik wil geen 
meeting.

Ik wil een rendez-vous.

Japke-d. Bouma is columnist en eindredacteur voor NRC 

en schrijft wekelijks een column hoe te overleven op 

kantoor. Haar laatste boek, ‘Ga lekker zélf in je kracht 

staan’, verscheen in oktober bij Thomas Rap. Deze 

bijdrage is een bewerking van een column die eerder 

werd afgedrukt in NRC Handelsblad, nrc.next en in het 

boek ‘Uitrollen is  het nieuwe doorpakken’.
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Alles wat je moet weten 
over taalniveaus

Hoe kun je taalniveaus met elkaar vergelijken? Dat kan 
met het Europees Referentiekader (ERK) voor moderne 
vreemde talen. Het ERK onderscheidt zes niveaus van 
taalbeheersing: van A1 tot C2. De rijksoverheid en 
gemeenten hebben afgesproken dat zij hun teksten op  
B1-niveau schrijven. Wat kun je als je de taal op dat 
niveau beheerst? Een indeling in taalniveaus.

A1: Simpele woorden en zinnen
Je kan dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen 
begrijpen en gebruiken.

A2:  Eind basisschoolniveau en niveau 
van het inburgeringsexamen

Je kan op eenvoudige en directe manier 
communiceren over vertrouwde en algemene 
onderwerpen.

B1:  Niveau 3 mbo of vmbo-bovenbouw
Je kan de belangrijkste punten begrijpen uit 
duidelijke standaardteksten die regelmatig 
voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. 
Vanaf dit niveau ben je niet meer laaggeletterd.

B2:  Niveau 4 mbo of 
havo/vwo-bovenbouw

Je kan een ingewikkelde tekst over concrete 
én abstracte onderwerpen begrijpen, inclusief 
technische gesprekken in het eigen vakgebied.  
Je kan een vloeiend en spontaan gesprek voeren 
met moedertaalsprekers zonder dat dit voor een 
van de partijen moeilijk wordt.

C1 en C2: Hbo/wo
Bij C1-niveau kan je verschillende moeilijke en 
lange teksten begrijpen, de achterliggende 
betekenis herkennen, en taal flexibel en effectief 
gebruiken op het werk, op school en in de vrije tijd. 
Bij C2-niveau kan je vrijwel alles wat je hoort of 
leest gemakkelijk begrijpen. Je kan gesproken en 
geschreven bronnen samenvatten en argumenten 
reconstrueren. Ook kan je jezelf spontaan, 
vloeiend en precies uitdrukken, en fijne verschillen 
in betekenis herkennen. 

Bron en meer informatie: 
taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands.

Eenvoudiger schrijven? 
Zo doe je dat!

Veel organisaties schrijven nog steeds op C1-niveau; 
voor veel mensen is dat een te hoog niveau dat ze niet 
begrijpen. Hoe kan dat beter? Gebruik de volgende tips: 

1. Gebruik begrijpelijke woorden
Teksten staan vol woorden die niet iedereen 
begrijpt. Voorkom moeilijke en lange woorden  
en zinnen, tenzij de lezers ze kunnen begrijpen.  
Er bestaan websites om alternatieven voor 
moeilijke woorden te vinden, zoals ishetb1.nl

2. Schrijf actief
Actieve zinnen zijn makkelijker te lezen dan 
passieve zinnen. Hoe? Bedenk wie de actie 
uitvoert en schrijft het zo op. Voorkom woorden als 
‘worden’. 

Niet ‘Er wordt een recept voor u geschreven.’
Wel ‘De dokter schrijft een recept voor u.’ 

3. Denk aan de opmaak
Het gaat niet alleen om de tekst in brieven of op 
websites. Ook de opmaak is belangrijk om een 
tekst begrijpelijk te maken. 
Dat doen we zo: 
•  schrijf korte alinea’s van maximaal 

honderd woorden; 
• gebruik tussenkopjes; 
• houd een heldere opbouw aan; 
•  vertel in de eerste zin meteen waar de alinea 

over gaat; 
•  gebruik korte zinnen van tien tot vijftien 

woorden. 

4. Persoonlijker = makkelijker
Teksten in persoonlijke stijl zijn makkelijker te lezen 
dan formele teksten. Bedenk welke toon het best 
bij de lezer past. Kies woorden als ‘ik’ of ‘wij’. Denk 
ook aan woorden als ‘daarom’ en ‘beste’ in plaats 
van ‘derhalve’ en ‘geachte’. 

5. Verplaats je in de lezer
Om teksten te schrijven die alle lezers kunnen 
begrijpen, is het handig om een gemiddelde 
persoon in gedachten te nemen en aan hem of  
haar te schrijven. Denk aan een familielid, buurman 
of collega, die niet universitair geschoold is. 

Moeite met lezen en schrijven 
Van alle Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar  
hebben volgens onderzoek van Stichting 
Lezen & Schrijven  1,2 miljoen mensen moeite 
met lezen en schrijven. Inclusief de mensen die 
ouder zijn dan 65 jaar en mensen die niet goed 
kunnen rekenen, ligt het aantal nog veel hoger: 
2,5 miljoen mensen. In Rotterdam zijn dat 
tussen de 80.000 en 96.000 inwoners. Moeite 
hebben met lezen en schrijven komt niet alleen 
voor bij mensen die niet in Nederland geboren 
zijn, maar ook bij mensen van Nederlandse 
afkomst. Landelijk gezien is zelfs twee derde 
van de laaggeletterden in Nederland geboren.

Bron: 
lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid
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Straat

poezie

Je hoeft er niet eens een boek voor 
open te slaan. In Rotterdam vind 
je de gedichten gewoon op straat. 
Straatpoëzie: voor wat inspiratie 
onderweg.

Dichter: Derek Otte

Pathé Schouwburgplein 

Schouwburgplein 101 

3012 CL Rotterdam

Schrijver: Muse

Gouvernestraat 127-133

3014 PM Rotterdam

Dichter: Jules Deelder

Restaurant Lilith

Nieuwe Binnenweg 125

3014 GJ Rotterdam

Dichter: Daniël Dee

Hoogstraat 105

3011 PK Rotterdam

GeenPunt #1
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Dichter: Willem de Kooning

Kunstacademie 

Blaak 10

3011 TA Rotterdam

Dichter: Rieneke Grobben

Bas Jongeriusstraat 286

3081 VT Rotterdam

Endenburg
 

Endenburg is een elektrotechnisch 
allround partner en heeft ruim 90 

jaar ervaring in adviseren, ontwerpen, 
realiseren, onderhouden en beheren  

van installaties in gebouwen en 
industriële processen.

 
endenburg.nl

 'Taal is belangrijk 
voor ons, omdat 
communicatie 

de sleutel is tot 
participatie.'

advertentieGeenPunt #1
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• 
’Als ik iemand een ‘beauty’ wil noemen, 

schrijf ik ‘bjoetie’, dat snapt toch iedereen?’
•

Dit is Piet.
Vrijgezellig en

laaggeletterd

Interview ervaringsdeskundige

De ‘vrijgezellige’ Piet Jillings (49), vader van drie kinderen, 
is geboren en getogen in Hilversum. Hij woont inmiddels 
tien jaar met veel plezier in Rotterdam. Piet is een van de 
bijna honderdduizend Rotterdammers die moeite heeft met 
het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Piet vindt 
het vooral belangrijk dat iedereen elkaar begrijpt. 

Volgens Piet heeft hij moeite met lezen en schrijven, 
omdat hij vroeger nooit geïnteresseerd was in de 
Nederlandse taal en grammatica. Hij vond het ook 
niet nodig om aan zijn Nederlands te werken. ‘Ik 
spreek toch gewoon Nederlands? Ik ben geboren 
en getogen Nederlander, dus de taal leer je toch 
wel. Bovendien werkte ik altijd meer met mijn 
handen dan met mijn mond.’ Als Piet twijfelt over 
de spelling van een bepaald woord, gebruikt hij 
zoekmachine Google of hij vraagt het een ander. 
‘Dat is mijn manier om met taal om te gaan.’

Bargoens
Piet spreekt ook nog een andere taal, het 
Bargoens. Die taal leerde hij in zijn jeugd op het 
woonwagenkamp. ‘Dat is woonwagentaal, ook 
wel smokkeltaal. Daar ben ik mee opgegroeid en 
alleen mensen van woonwagenkampen kennen 
dat. ‘Klauw die filo’, dat betekent ‘Steel die fiets’. 
Het is door de jaren heen verwaterd, dus niemand 
spreekt dat echt meer…’

‘Het zal allemaal wel’
Piet heeft bij een metaalbedrijf gewerkt, waar hij 
moest lassen. ‘Dan moest ik bijvoorbeeld kooien 
maken, en dan krijg je zo’n papiertje waarop in het 
klein staat hoe dat gemaakt moet worden. Dan 
denk ik: ‘Het zal allemaal wel’. Als er dan al zo’n 
kooi klaarstaat, kijk ik hoe die eruitziet, welke vorm 
die heeft en hoe lang die is en dan kopieer ik ‘m 
eigenlijk. Het zal altijd een of twee keer misgaan, 
maar uiteindelijk maak ik ‘m zo precies na.’ Piet 
denkt dat het wel handiger is om de taal goed te 
beheersen. ‘Dan heb je ook minder tijd nodig en 
verspil je geen materiaal omdat het niet meteen 
goed gaat.’

Taalcursus
Bij wijkgebouw De Bron in Crooswijk doet Piet 
vrijwilligerswerk als klusjesman. Daar kreeg hij 
het aanbod om een taalcursus te volgen. Dat leek 
hem een leuk idee, niet alleen voor de taal, maar 
ook om nieuwe mensen te leren kennen. Hij vond 
de tips die hij daar kreeg handig.  Bijvoorbeeld 
hoe je een brief moet schrijven, of uitleg over 
financiën en hoe je daarmee aan de slag kan 
gaan. Een taalcursus is nuttig voor mensen die de 
Nederlandse taal niet goed beheersen, vindt Piet. 
Mensen kunnen ook bij de gemeente terecht voor 
hulp op het gebied van taal. 

Hulp uit netwerk
Piet krijgt ook steun uit zijn sociale netwerk, 
bijvoorbeeld van zijn goede vriendin Clara. 
‘Zij helpt mij bij bepaalde zaken, zoals mijn 
verzekeringspapieren. Ook als ik iets niet snap,  
of als ik niet weet hoe ik iets moet schrijven,  
helpt zij mij met de spelling en grammatica.’ 

Piet is één van de ruim 80.000 

laaggeletterden in Rotterdam.

laaggeletterd

Dit is Piet.
Vrijgezellig en
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Zinajda.
Moeder met

een tweede
moedertaal

• 
‘Zonder taal kan iemand 

zich niet redden.’
•

Interview ervaringsdeskundige

‘Van het Nederlands mijn tweede moedertaal maken’ 
Dat is de wens van Zinajda Mahmuljin, afkomstig 
uit Bosnië. Zij ontvluchtte haar eigen land vanwege 
de Balkanoorlog in de jaren ’90 en vertrok naar 
Duitsland. Inmiddels woont Zinajda 3,5 jaar in 
Nederland. Zij is officieel een NT2’er: een persoon  
met het Nederlands als tweede taal.

Zinajda rondde in 2017 de cursus NT2 niveau 2 af 
en heeft inmiddels het niveau van B2+ bereikt. Met 
een Duitse tongval vertelt zij hoe ze in korte tijd 
de Nederlandse taal leerde via de organisatie 
Tornante Trainingen. ‘Duits was mijn tweede 
taal. Dat had ik al geleerd op school en daarna 
kwam ik in Duitsland terecht. Daardoor gebruikte 
ik hier eerst nog Duitse woorden. Daar ben ik 
mee gestopt. Ik wilde per se Nederlands leren, 
maar dat lukt niet als je ook Duits praat. Voor de 
cursus kreeg ik drie keer per week drie uur les, zes 
maanden lang.’ 

Om haar niveau zo snel mogelijk omhoog te 
krijgen, gebruikte Zinajda een bijzondere aanpak. 
‘Ik kom uit de financiële branche, dus vind ik dat 
natuurlijk ook interessant. Daarom luisterde ik veel 
naar de radio, BNR Nieuwsradio bijvoorbeeld. Ook 
heb ik veel naar Jip & Janneke-boeken geluisterd. 
Dat hielp echt! En mijn vrienden pestten mij 
weleens. Dan hingen ze door mijn hele huis 
woordenlijsten op. In de wc hangt nog steeds een 
lijst over werkwoorden vervoegen’, lacht Zinajda.

Nederland als vaderland
Na een aantal jaren in Duitsland keerde ze 
terug naar Bosnië om haar vader te vinden en te 
begraven. Daarna verhuisde ze naar Nederland. 
‘Door de oorlog kom je in een patroon van 
overleven. Pas toen ik in Nederland kwam, had ik 
de tijd en de rust om over het leven na te denken. 
Toen heb ik een streep onder het verleden kunnen 

zetten en kon ik verder nadenken over wat ik nu 
belangrijk vind. Ik voel me thuis hier in Rotterdam 
en ik hou van de stad. ‘Niet lullen, maar poetsen’, 
dat is ook hoe ik denk,’ aldus Zinajda. ‘Nu zie ik 
Bosnië als mijn moederland en Nederland als mijn 
vaderland.’

Rolmodel
In haar eigen land werkte Zinajda bij een bank. 
‘Daar ging het altijd om geld en status. Nu vind ik 
het belangrijk om positief in het leven te staan, 
genoeg te hebben voor mijn zoon en mezelf en 
anderen te kunnen helpen.’ Ze werkt op vrijwillige 
basis als financieel adviseur bij WMO Radar. 
Zinajda: ‘Mensen zien mij nu als rolmodel. Dat vind 
ik wel bijzonder. Ik heb veel ervaring en die wil 
ik doorgeven. Ik ben vluchteling, nieuwkomer én 
buitenlander, dus ik weet hoe het werkt.’

Durven praten en durven vragen
‘Zonder taal kan iemand zich niet redden. Je moet 
het land begrijpen waar je woont. Weet je wat 
echt frustrerend is? Dat het zo moeilijk is om een 
passende baan te vinden. Er is veel aanbod, maar 
op papier, met mijn cv, verlies ik het gewoon. Als 
ik de vacature zie, weet ik dat ik dat kan. Maar 
de taal, dat is dan het probleem!’ Als tip geeft 
Zinajda tot slot mee: ‘Je moet willen leren. Als je 
een taal alleen leert voor de inburgering, is het 
niet genoeg. Je moet ook durven praten en durven 
vragen. Van de tien mensen die je het vraagt, zijn 
er altijd wel twee die je willen helpen!’ 

GeenPunt #1

3736



Taal is de 
kern van alles

Voor Laura van der Baan is taal al ruim 25 jaar de rode 
draad door haar werkende leven. Haar bedrijf Alsare 
houdt zich bezig met de ontwikkeling van talent en 
kwaliteit van mensen en organisaties. 'Taal is eigenlijk de 
kern van alles. Zonder taal kom je nergens!'

Taalverwijzers
In samenwerking met de gemeente en 
verschillende welzijnsorganisaties is Alsare twee 
jaar geleden gestart met een nieuw project. Laura: 
'Wij trainen mensen om als ‘Taalverwijzer’ aan de 
slag te gaan bij een van de veertien VraagWijzers 
in Rotterdam. Daar komen veel mensen terecht 
met verschillende problemen, zoals schulden. 
Vaak zit daar een taalprobleem achter. We leren 
deelnemers hoe ze laaggeletterdheid herkennen, 
hoe ze moeten communiceren met iemand die de 
taal niet spreekt en hoe ze kunnen doorverwijzen. 
Als een medewerker van de VraagWijzer een 
bezoeker heeft die de taal niet spreekt, kan die  
een afspraak inplannen met de Taalverwijzer.  
Die kan de bezoeker dan verder helpen.'

In mei 2018 hebben twaalf deelnemers de 
training afgerond. Zij worden geplaatst bij een 
van de VraagWijzers in Rotterdam. 'Voor de 
zomervakantie starten we met nieuwe deelnemers,' 
vertelt Laura. De welzijnsorganisaties, zoals 

Humanitas, DOCK en WMO Radar, leveren de 
vrijwilligers die deelnemen aan het project. Laura 
geeft aan dat zij perfect Nederlands moeten 
spreken, minimaal mbo-4 hebben afgerond 
en een half jaar beschikbaar zijn voor een 
aantal dagdelen per week. 'Als de deelnemers 
het traject hebben doorlopen, komen ze weer 
terug bij de welzijnsorganisaties. Die plaatsen 
de nieuwe Taalverwijzers dan bij een van de 
VraagWijzers. De VraagWijzers hebben natuurlijk 
ook de verantwoordelijkheid om hen goed te 
ondersteunen op de werkplek. Gelukkig zijn alle 
partijen actief betrokken bij het project.'

Laura vertelt dat het project nog steeds 
in ontwikkeling is. 'We hebben al eerder 
Taalverwijzers opgeleid en daar hebben we veel 
van geleerd. Over een tijd gaan we weer met alle 
betrokken partijen om de tafel. Dan hebben we 
een overleg, zodat we ervaringen kunnen delen 
en kunnen leren voor de toekomst. Op die manier 
ontstaat een lopend werkproces.'

Rotterdamse Taalstart
Alsare heeft ook een Academie, waar mensen 
onder andere worden begeleid bij hun inburgering 
en staatsexamens. Een van de projecten van de 
Academie is ‘Rotterdamse Taalstart’, dat Alsare 
uitvoert voor Vluchtelingenwerk in Rotterdam. 'Met 
dit project laten wij statushouders gedurende tien 
weken kennismaken met de Nederlandse taal en 
de Rotterdamse samenleving. We gaan op pad met 
de wijkconciërge, bezoeken het stadhuis, gaan in 
gesprek met de politie, oefenen in de metro met de 

ov-chipkaart. Wij vinden het belangrijk om de leuke 
én de noodzakelijke kant van taal te laten zien!'
Alsare biedt haar inburgeringscursisten kansen op 
de arbeidsmarkt. Dit doet ze met de Businessclub. 
'Hierin zitten organisaties uit ons eigen netwerk, 
waar we bijvoorbeeld al eerder een deelnemer 
met succes hebben geplaatst. We proberen altijd 
onze Businessclub te vergroten en steeds meer 
deelnemers een kans te bieden op de arbeidsmarkt. 
Het liefst in hun eigen vakgebied natuurlijk!'

Interview Alsare Ontwikkeling en Advies

Laura van der Baan 

is directeur van Alsare 

Ontwikkeling en Advies
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Taal die mijn 
leven heeft 
veranderd

Kan taal je leven veranderen? Volgens Derek 
Otte wel. Deze zinnen van anderen gaven 

hem richting. Taal als wegwijzer in het leven.

‘Je bent nooit alleen, als 
je samen met jezelf bent.’

 
— bram vermeulen

Dit is de laatste zin in het liedje ‘Bovenop 
de berg’ van Bram Vermeulen, een man die 
sowieso ontiegelijk veel prachtige teksten 
heeft. Hoe hij in begrijpelijke taal diepe, 
universele gevoelens weet te verwoorden… 
Echt een gave. Deze zin lijkt simpel maar 
gaat voor mij over het één worden met jezelf. 
Iets wat in deze tijd, vol ‘bereikbaarheid’ en 
‘sociale’ media, steeds moeilijker is.

‘Life is a path lit only 
by the light of those  
I love.’ 

— tom waits

Ook Tom Waits is een geweldenaar. 
Deze zin, uit ‘Jayne’s Blue Wish’, is meer 
dan mooi. Over hoe het leven eigenlijk 
hartstikke duister kan zijn maar hoe  
de liefde van naasten uiteindelijk altijd 
voor wat licht kan zorgen. Zijn rauwe 
stem en de melancholie (in heel zijn 
oeuvre trouwens) helpen ook, maar 
inhoudelijk vind ik deze zin ijzersterk. 
Taaltechnisch trouwens ook. Voor 
een ongelooflijk groot deel van zijn 
poëtische parels moeten we Kathleen 
Brennan, Waits’ vrouw, trouwens ook 
bedanken! 

41
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Antes helpt mensen met 
psychische klachten zoals 

depressie, verslaving of 
angststoornis.

antesgroep.nl

'Taal is voor Antes 
belangrijk, omdat we 

met taal patiënten 
echt de regie in hun 
eigen herstelproces 

kunnen geven.'



‘I’m not saying I’m 
gonna change the 
world, but I guarantee 
that I will spark the 
brain that will change 
the world.’

— tupac shakur

Voor mij zijn de rapteksten, gedichten 
en interviews die Tupac gaf van 
onschatbare waarde. Die man leerde 
mij met zijn werk en wijsheden dat het 
oké is om boos te zijn, om verdriet te 
hebben en om open te spreken over het 
hele spectrum aan emoties dat ieder 
mens kent. Een absolute held van mij, 
óók om deze quote: ik ga de wereld niet 
veranderen, maar misschien inspireer ik 
iemand die daar wél toe in staat is. Het 
streven maakt dat ik kennis delen zo 
belangrijk vind.

‘Je bereikt meer door 
te doen, dan door te 
denken. Ook al doe je 
maar de helft goed.’

— fresku 

Hier had, in de categorie ‘Nederlands-
talige hiphop’, ook héél goed iets van 
Manu, Winne of Appa kunnen staan. 
Maar ik pik deze regel (uit ‘Altijd Alleen’) 
eruit omdat de woorden mij er altijd 
aan herinneren dat falen niet bestaat. 
Twijfelen is een groot talent dat ik 
heb, maar belangrijker is een knoop 
doorhakken. Falen is leren en leren 
vergroot de kans op slagen als je iets 
een tweede keer probeert. Of een derde, 
of een vierde… Woorden die ik graag 
zelf had bedacht! 

‘Je vindt soms een weg, als je durft te 
verdwalen. Je ziet soms pas de kern van 
alles, als alles verdwijnt.’

— stef bos 
 
Alweer een held. Deze zin is een bewerking van het nummer ‘Dingen 
Gedaan’ van rapper Negativ. Hij en Bos werkten samen via het 
programma Ali B Op Volle Toeren. Toen ik deze regels hoorde, geloof het 
of niet, ben ik gestopt met mijn HBO-studie. Ik zag ze als een teken dat 
ik moest kappen met een pad dat me alleen maar frustreerde. Door deze 
tekst besloot ik vol voor het schrijven te gaan. Ik hoop Stef er ooit nog 
eens persoonlijk voor te kunnen bedanken. 

advertentie

'Wij willen 
mensen meer 

bekwaam maken 
met de Nederlandse 

taal, juist voor de 
communicatie.'

Carrier Transicold 
Netherlands B.V.

 
Carrier Transicold levert koelmachines 

voor het wegtransport.
 

carrier.com
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Fihuma Groep geeft jongeren kans op baan

Een ‘taalzeikstraal’, zo noemt Jettie Bourquin zichzelf. 
Zij werkt als zelfstandig communicatiemanager bij  
de Fihuma Groep én is betrokken bij Stichting 
Citysteward. 'We geven jongeren de kans om een 
mooie start te maken bij een betrokken werkgever. 
Maar als ze bij ons komen werken, moéten ze 
Nederlands praten en begrijpen.'

Jettie heeft een journalistieke opleiding gevolgd 
en taal speelt al haar hele leven een belangrijke 
rol. 'Ik praat misschien wel plat, maar als het om 
geschreven teksten gaat, ben ik wel heel kritisch. 
Een ‘mierenneuker’, als ik het zo mag zeggen.' Sinds 
2011 is zij als ondernemer actief en werkt ze voor 
meerdere organisaties. Een van die organisaties 
is Stichting Citysteward. Jongeren kunnen er 
werkskillstrainingen volgen, certificaten halen en 

gecoacht worden. Jettie: 'Veel jongeren krijgen 
zo de kans om een mooie start te maken bij een 
betrokken werkgever.'

Duurzaam aan de slag
Een van die werkgevers is de Fihuma Groep, waar 
Jettie ook werkt. Het bedrijf biedt verschillende 
diensten aan op het gebied van isolatie, dakgrind, 
bodemafsluiting, daksloopwerk en 

Interview Fihuma Groep

vastgoedonderhoud. 'We hebben de afgelopen 
jaren een prettige samenwerking opgebouwd, 
waar veel van onze Rotterdamse jongeren 
voordeel van hebben. Om ervoor te zorgen dat zij 
duurzaam aan de slag kunnen bij Fihuma Groep, 
zijn een goede begeleiding, taal en communicatie 
heel belangrijk.'

• 
'Succes hangt af 

van goede begeleiding, 
taalvaardigheid en 

communicatie.' 
•

Veiligheid
Laaggeletterdheid leidt volgens Jettie echt tot 
problemen. 'Taal is zo belangrijk. Als je slecht 
Nederlands spreekt, sta je eigenlijk al 1-0 achter. 
Er zijn bedrijven waar taal zó belangrijk is, 
bijvoorbeeld vanwege de veiligheid. Daar kom 
je niet eens binnen, als je niet goed Nederlands 
spreekt.' Ook bij de Fihuma Groep is dat het geval. 
'Veiligheid gaat boven alles en daarvoor moet 
je elkaar begrijpen en verstaan. Zeker tijdens 
het werken op hoogte. We werken veel samen 
met andere bedrijven en ook dan is heldere en 
begrijpelijke communicatie hard nodig. Daarmee 
voorkom je ongelukken. Jongeren die bij ons 
komen werken, moéten dus Nederlands praten en 
begrijpen.' 

Klantcontact
Daarnaast vinden ze klantvriendelijkheid bij 
Fihuma enorm belangrijk. Jongeren die hier 
aan de slag gaan, hebben ook contacten met 
klanten. Zo moeten ze bijvoorbeeld digitale 
dossiers, werkbonnen en formulieren invullen, 
bespreken en ondertekenen. 'Zowel voor een juiste 
opdrachtverwerking als projectoplevering is een 
goede taalbeheersing dus onmisbaar', zegt Jettie.

Zelfredzaamheid
Bij Citysteward werken de jongeren tijdens de 
werkskillstrainingen aan hun zelfredzaamheid, 
en taal maakt hiervan een belangrijk onderdeel 
uit. Daarnaast heeft Citysteward een speciaal 
aanbod ontwikkeld dat ook geschikt is voor 
mensen die moeilijk leren. Die maken daarmee 
grotere kans om bijvoorbeeld een belangrijk 
veiligheidscertificaat te halen. 'Voor deze jongeren 
is taalbeheersing en begrijpend lezen regelmatig 
een hindernis. Het toepassen van kennis en de 
nieuwe manier van de examenvragen maakt dit 
nog moeilijker. Met onze speciale aanpak kunnen 
wij hen hierin ondersteunen.'

Yes We Care
Vorig jaar kwamen Eric Nijemanting, de directeur/
eigenaar van Fihuma Groep, en Jettie in aanraking 
met het taalprogramma van de gemeente 
Rotterdam, waar Yes We Care een belangrijke 
organisatorische rol in speelt. 'Wij als ondernemers 
wisten daar natuurlijk niet direct van, maar 
tijdens het ondernemersontbijt in juni maakten 
wij hiermee kennis. Met behulp van een vragenlijst 
konden wij een check doen hoe taalvriendelijk ons 
bedrijf was. Op dat moment realiseerden wij ons 
dat wij al best veel op het gebied van taal doen.'

Taalvrijwilligers
Bedrijven kunnen hun medewerkers ondersteunen 
bij taalachterstanden door bijvoorbeeld 
taalvrijwilligers in te zetten. Dat kan volgens Jettie 
heel goed werken. 'Je houdt het betaalbaar. Wel is 
de kwaliteit hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
Sommige taalvrijwilligers hebben de taal zelf 
niet goed genoeg onder de knie om taallessen 
te kunnen geven. Daar is nog wel winst te halen, 
denk ik. Het is mijn wens dat alle inwoners van 
Rotterdam de Nederlandse taal goed leren 
spreken.'
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Taalaanbod bedrijven
Niet alleen maatschappelijke organisaties werken 
aan een betere taalvaardigheid van Rotterdammers. 
Ook veel Rotterdamse bedrijven hebben een taal-
aanbod. Soms voor medewerkers, soms voor hun 
klanten en soms voor allebei. 

8

Carrier Transicold  
Netherlands B.V.
Pittsburghstraat 21, 3047 BL Rotterdam

Voor Carrier Transicold is communicatie 

essentieel. Zij verzorgen daarom 

taalcursussen en trainingen, zoals 

telefoontechnieken, om helder en 

duidelijk te communiceren.

Centraal Invorderings  
Bureau B.V.
Jan Leentvaarlaan 61,  

3065 DC Rotterdam

CIB is een project gestart waarbij zij met 

behulp van een expert Nederlands met 

‘Taal op de werkvloer’ hun uitgaande 

teksten op B1-niveau herschrijven.

Stichting Citysteward
Kaapstraat 34, 3072 PH Rotterdam

Bij Stichting Citysteward worden 

jongeren begeleid op weg naar 

werk. Hierbij wordt tijdens de 

werkskillstrainingen gestuurd op het 

ontwikkelen van de zelfredzaamheid 

van jongeren, en is taal een belangrijk 

onderdeel. Citysteward heeft een 

speciaal aanbod ontwikkeld welke ook 

geschikt is voor moeilijk-lerenden. Zo 

worden de kansen op bijvoorbeeld het 

behalen van het VCA-certificaat flink 

vergroot.

CSU
Zweth 2, 2991 LH Barendrecht

CSU hecht veel waarde aan persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers, ook op 

taalgebied. Om die reden verzorgt zij 

onder andere diverse taaltrainingen 

op maat, die afgestemd worden op de 

behoeften van de klant en medewerkers. 

Flexcraft Techniek
Anthonetta Kuijlstraat 49-B,  

3066 GS Rotterdam

Flexcraft heeft veel migranten, die 

vanuit het buitenland intreden als 

arbeidsmigrant. Flexcraft biedt 

taalcursussen aan zodat zij beter in de 

maatschappij kunnen treden.

Fihuma Groep
Stadionweg 27, 3077 AN Rotterdam

Bij Fihuma Groep is taal van belang. 

Veiligheid gaat boven alles en daarvoor 

moet je elkaar begrijpen en verstaan, 

zeker tijdens het werken op hoogte. 

Merken we dat taal een belemmering 

vormt, dan bieden we bijscholing.

Diëtistenpraktijk HRC
Henk Speksnijderstraat 27,  

3067 AC Rotterdam

Diëtistenpraktijk HRC werkt samen 

met het project ‘Voel je goed’ van 

Stichting Lezen & Schrijven, waarbij een 

taalcursus op het gebied van voeding 

en leefstijl wordt aangeboden.

Endenburg
Prins Pieter Christiaanstraat 50,  

3066 TB Rotterdam

Endenburg maakt activiteiten op  

maat al naar gelang van de behoeften 

van de werknemers. Ze kijken per 

laaggeletterde werknemer wat er nodig 

is om verder geholpen te worden.

Flanderijn
‘s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam

Flanderijn & van Eck zorgt ervoor dat al 

haar uitgaande communicatie in 2018 

op B1-niveau is. Zo kan er efficiënter 

gewerkt worden. 

Franciscus Gasthuis & 
Vlietland
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Franciscus Gasthuis & Vlietland 

heeft de Alliantie Taal voor het Leven 

getekend en heeft daarmee diverse 

projecten lopen die zich richten op het 

verminderen van laaggeletterdheid bij 

patiënten en medewerkers.

Pameijer
Crooswijksesingel 66,  

3034 CJ Rotterdam

Heldere taal is van groot belang voor 

Pameijer en haar cliënten. Ze gebruiken 

onder andere pictogrammen, tolken en 

taalambassadeurs, omdat begrepen 

worden begint bij begrijpelijke woorden.

SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175, 3044 AS Rotterdam

SEW-EURODRIVE B.V. verzorgt 

trainingen van vreemde talen voor haar 

medewerkers en houdt regelmatig een 

taaltoets Nederlands om de kennis te 

testen en op te frissen.

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Humanitas vindt taal binnen de zorg 

en hulpverlening belangrijk. Daarom 

is aanbod op maat mogelijk op 

taalgebied. Zowel voor cliënten als 

medewerkers zijn er mogelijkheden, 

mede afhankelijk van de behoeften  

van de persoon. 

SUEZ Kunststof 
Sorteerinstallatie
Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam

SUEZ vindt het belangrijk voor de 

veiligheid dat de medewerkers elkaar 

goed kunnen begrijpen en Nederlands 

spreken, en organiseert daarom 

taaltrajecten op maat op hun locaties. 

VGZ
VraagWijzer Kralingen-Crooswijk 

Oostzeedijk 276, 3063 CA Rotterdam

VGZ realiseert begrijpelijke, inlevende, 

persoonlijke en simpele communicatie. 

Mede door het inzetten van 

communicatie-experts. En twijfelen we? 

Dan vragen we het gewoon direct aan 

de klant hoe het anders en beter moet!

Aafje Hulpthuis
Sigrid Undsetweg 222,  

3069 BV Rotterdam

In samenwerking met Stichting Lezen 

& Schrijven biedt Aafje Hulpthuis 

taalcursussen aan voor de persoonlijke 

ontwikkeling van haar medewerkers.

Albert Heijn
Vierhavensstraat 147,  

3029 BB Rotterdam

Door voorleesweken te organiseren in 

samenwerking met Opzoomer Mee wil 

Albert Heijn een bijdrage leveren, ook 

vanwege het hoge aantal niet-westerse 

medewerkers en klanten.

Allianz Benelux
Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam

Om ervoor te zorgen dat teksten duidelijk 

geschreven zijn krijgen medewerkers 

van Allianz een cursus ‘Communiceren 

in heldere taal’, en gebruikt Allianz 

schrijfcoaches die medewerkers 

begeleiden en als vraagbaak dienen op 

het gebied van taal.

Antes
Max Euwelaan 1, 3066 MA Rotterdam

Antes werkt aan bewustwording 

door taaltrainingen aan te bieden, 

en aandacht te geven aan taal- en 

basisvaardigheden in de bij- en 

nascholing van medewerkers.

Billink Achteraf Betalen
Jan Leentvaarlaan 65,  

3065 DC Rotterdam

Vanuit hun ervaringen met 

laaggeletterdheid is Billink nu zelf 

actief over hoe je laag-geletterdheid 

herkent en ermee omgaat. Zodoende 

past zij haar teksten aan op B1-niveau. 
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Moeite
met taal?

Gerard helpt!
 ‘Als je de taal niet goed 

spreekt, neemt ook je kans 
op werk af.’

•

Gerard Reussink zet zich al jaren 

als taalvrijwilliger in om mensen 

te begeleiden die moeite hebben 

met het lezen, schrijven en 

spreken van de Nederlandse taal. 

Iedere dinsdagochtend is Gerard Reussink te vinden 
in het Taalcafé van Bibliotheek Feijenoord. Ook helpt 
hij het Albeda College en Gilde Rotterdam bij hun 
taalactiviteiten. 

Bibliotheek Rotterdam
Gerard is een bekende in Rotterdam. Hij heeft een 
indrukwekkende carrière achter de rug en was van 
2004 tot 2011 directeur van Bibliotheek Rotterdam. 
De Taalcafés van Bibliotheek Rotterdam bieden 
een plek aan Rotterdammers die hun Nederlandse 
taal willen verbeteren. Samen met vrijwilligers 
werken de bezoekers aan hun taalvaardigheid. 
‘Door mijn werk bij de Bibliotheek Rotterdam heb ik 
geleerd hoe belangrijk het is om de Nederlandse 
taal goed te spreken’, aldus Gerard. ‘Ik help 
daarom graag mensen op weg om de taal te leren. 
Als je de taal niet goed spreekt, neemt ook je kans 
op werk af.’

Oefenen
Gerard maakt duidelijk dat taalvrijwilligers zich 
niet richten op het onderwijs: ‘Als mensen willen 
inburgeren, moeten ze naar een instelling die 
daarin is gespecialiseerd. Als taalvrijwilliger 
stimuleren we hen juist om te blijven oefenen met 
de Nederlandse taal. Wij zorgen ervoor dat ze 
zich verstaanbaar kunnen maken. We laten zien 
hoe leuk het is om de taal te spreken. Ik heb er veel 
plezier in om samen de taal leren. Het is echt een 
genot om met die mensen te werken!’

De vrijwilligers plaatsen de bezoekers van de 
Taalcafés zoveel mogelijk in groepen van gelijk 
niveau. ‘We begeleiden mensen wel afzonderlijk, 
maar het wordt makkelijker als de groepjes 
ongeveer gelijk zijn.’ De deelnemers aan de 
bijeenkomsten bepalen zelf waarover zij het 
willen hebben. ‘We lezen en bespreken samen ook 
actuele zaken, bijvoorbeeld 5 mei of Koningsdag. 
Daarvoor hebben we onder andere Krant & Klaar, 
die het nieuws in gewone taal vertelt,’ zegt Gerard.

Meer vrijwilligers gezocht
Bibliotheek Rotterdam zoekt altijd nieuwe 
taalvrijwilligers. Het is nuttig werk om 
te doen. Je leert anderen namelijk de 
Nederlandse taal te gebruiken. Dat is 
nodig om helemaal te kunnen inburgeren. 
Iedereen kan zich aanmelden via de 
website van de Bibliotheek Rotterdam 
(bibliotheek.rotterdam.nl). Daarna volgen 
een screening en een intakegesprek. Het is 
belangrijk dat je als taalvrijwilliger de taal 
zelf machtig bent.

• 
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Oeigoers
Tijdens het Taalcafé worden de bezoekers niet 
alleen door de vrijwilligers geholpen. Ook helpen 
de mensen elkaar, bijvoorbeeld met tolken. Gerard 
vertelt het verhaal van een Oeigoerse vrouw. Dat 
is een Turks volk uit de Chinese regio Xinjiang. ‘De 
vrouw is dus Chinees, maar ze spreekt Oeigoers, 
een Turkse taal. Toen zij hier voor het eerst kwam, 
kon zij nauwelijks Nederlands spreken. Een Turkse 
vrouw, die haar taal herkende, hielp haar en 
sindsdien is zij flink vooruitgegaan.’

Tips voor de omgeving
Gerard heeft wel tips om mensen in je omgeving 
die moeite hebben met de taal, te ondersteunen. 
‘Ga naar de bibliotheek. Daar kan je samen lees- 
en schrijfoefeningen doen, maar ook hertaalde 
Nederlandse literatuur vinden. Schrijvers zoals 
Harry Mulisch zijn hertaald in eenvoudiger 
Nederlands. Zo kunnen mensen makkelijker 
literatuur lezen. En zoals bij elke taal geldt: veel 
oefenen en boeken lezen!’ zegt Gerard. Hij sluit af 
met de boodschap: ‘Vergeet vooral ook niet een 
beetje plezier te maken!’



Dyslezie
Dylsexie
Dizleksi
Disleksy
Disleskie
Dusleksi
Dyslexie

Logopediste Joëlle vertelt

GeenPunt #1

Een taal spreken kunnen de meeste mensen wel, 
maar lezen en schrijven is niet voor iedereen 
weggelegd. Een gesprek over dyslexie met  
Joëlle Bos, logopediste bij het Centrum voor 
Logopedie in Rotterdam. 

Joëlle Bos: ‘Ieder mens moet  

in staat zijn om vrijuit te kunnen 

communiceren.’ 

Handvatten bieden
Als logopediste werkt Joëlle veel met kinderen  
met dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen en 
kinderen die moeite hebben met de articulatie.  
‘Het is heel belangrijk om dyslexie zo vroeg 
mogelijk te signaleren. Dan kunnen we handvatten 
bieden zodat hij of zij er zo goed mogelijk mee  
kan omgaan,’ vertelt ze. 

Volgens Joëlle gaat dyslexie niet alleen om het 
begrijpend lezen, maar ook om het technisch 
lezen. Zo is het van belang dat iemand foutloos 
en vlot kan lezen. Dat is voor mensen die dyslexie 
hebben erg moeilijk, vertelt ze. ‘Als je moeilijk kan 
lezen, is het ook lastig om informatie tot je te laten 
doordringen. In het dagelijks leven hebben we 
ook zoveel informatie die we ‘moeten’ lezen. Als je 
dyslexie hebt, moet je je erg focussen op de letters 
die er staan. Dan weet je bijna niet meer wat je 
zojuist gelezen hebt.’ 

Erfelijkheid 
Dyslexie komt voor bij mensen van alle leeftijden, 
dus niet alleen bij kinderen. Het is ook erfelijk 
en wordt voornamelijk in de mannelijke lijn 
doorgegeven, aldus Joelle. ‘Vroeger ‘bestond’ 
de stoornis niet echt. Toen werd het ook 
woordblindheid genoemd. Dat had je gewoon; 
dan kon je niet lezen en dat was het. Punt. 
Tegenwoordig wordt dyslexie steeds meer 
gesignaleerd en doen we er ook wat aan.’ 

Meer dan dyslexie alleen
De slogan van het Centrum voor Logopedie, waar 
Joëlle werkt, is: ‘Ieder mens moet in staat zijn om 
vrijuit te kunnen communiceren.’ Volgens haar 
komen er dan ook verschillende mensen langs bij 
het Centrum voor Logopedie. Dit zijn bijvoorbeeld 
ook mensen met slikproblemen, taalproblemen, 
stotteren en stemproblemen. Meertaligheid kan 
ook een oorzaak zijn. Joelle geeft aan dat bij 
tweetalige mensen die zij helpt, hun moedertaal 
óók onder niveau is. Anders valt het niet onder een 
stoornis.  

Tips voor werkgevers
Hoe kunnen werkgevers hun werknemers met 
dyslexie nou ondersteunen? ‘Dat kan prima,’ geeft 
Joelle aan. ‘Bijvoorbeeld door een bepaalde tekst 
voor te lezen. Dan hoeven deze werknemers zich 
alleen maar op de inhoud van de tekst te focussen 
en niet ook nog op het lezen van de woorden. Ook 
teksten met een groter lettertype zijn makkelijker 
leesbaar, bijvoorbeeld bij examens.’ Wat mensen 
met dyslexie volgens Joelle vaak prettig vinden, is 
als zij meer tijd krijgen om een bepaalde tekst te 
lezen. ‘Ook kan het goed helpen als zij een tekst 
printen en niet op een computer laten staan.’
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‘Voor dyslexie hoef je 
je niet te schamen’

Het zal je maar gebeuren; als kind voor dom worden 
versleten, terwijl je een ernstige vorm van dyslexie 
hebt. Sabina van Dorst, senior medewerker logistiek 
bij Dienstverlening, kwam daar pas op haar 32e 
achter toen ze een IQ-test deed voor een andere 
functie bij haar toenmalige werkgever. 

Outlook
‘Lezen blijft voor mij moeilijk. Woorden die ik 
niet ken worden in mijn hoofd woorden die ik 
wel ken, maar een andere betekenis hebben. 
Zo reed ik eens langs een winkelcentrum in 
België dat Wijnegem heet. Mijn hoofd leest dan 
Nijmegen. Door mijn dyslexie heb ik ook moeite 
met klokkijken en met het verschil tussen links en 
rechts. Mensen met dyslexie hebben wel vaak een 
buitengewoon goed technisch inzicht. Doordat 
ik de plaatjes van een handleiding goed begrijp, 
kan ik bijvoorbeeld prima kasten in elkaar zetten. 
Dyslexie hoeft je dus echt niet erg te beperken. 
Tijdens mijn werk vraag ik collega’s zo nu en 
dan om even mee te kijken als ik een brief heb 
geschreven. Dat vinden zij geen probleem en ik ook 
niet. Dyslexie is niet iets om je voor te schamen. 
Daarom staat onder mijn handtekening in outlook 
dat ik dyslectisch ben. De ontvanger begrijpt dan 
waarom er fouten in mijn tekst kunnen staan.’

‘Uit die test bleek dat ik een hoog IQ heb, maar 
ook een ernstige vorm van dyslexie. Ik dacht altijd 
dat ik dom was omdat ik op de lagere school niet 
mee kon komen. Op mijn twaalfde kwam ik zelfs 
thuis te zitten met een vrijstelling van school. Na 
een tijdje ging ik werken als vrijwilliger bij een 
jongerencentrum. Op mijn zeventiende werd ik 
moeder van een dochter en later ook nog een 
zoon. Toen ben ik ook weer gaan lezen. Ik las mijn 
kinderen voor, heel leerzaam. Ik ben gaan werken 
toen de kinderen groter waren. Na verschillende 
opleidingen kreeg ik uiteindelijk een baan bij de 
gemeente als inkoper.’ 

Sabina van Dorst: ‘Door mijn dyslexie heb ik 

ook moeite met klokkijken en met het verschil 

tussen links en rechts.’

‘Zonder taal 
kom je nergens, 

communicatie is 
de sleutel tot 

succes.'

Dyslexie?
Dyslexie, ook wel ‘woordblindheid’ genoemd, 
kan bij iedereen voorkomen, jong en oud.  
De officiële definitie luidt: ‘Een hardnekkig 
probleem met het aanleren en het accuraat 
en/of vlot toepassen van het lezen en/of 
spellen op woordniveau’.

Flexcraft Techniek
 

Flexcraft Techniek is intermediar voor 
ZZP’ers in de bouw en techniek en 

hebben een technisch uitzendbureau.
 

flexcrafttechniek.nl
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Vuilnis
wagen
poezie

Vuilniswagenpoëzie

De Rotterdamse vuilniswagens halen niet alleen  
het vuil op, ze zetten je ook aan het denken.  
Al sinds 1988 sieren dichtregels de vuilniswagens  
in de stad. Wat vinden de medewerkers zelf van  
de vuilniswagenpoëzie?

Isa Erdogan (56 jaar) 
Rotterdam

Isa Erdogan heeft al dertig jaar ervaring, van 
ophaalwagens tot onderhoud, en werkt voor de 
gemeente Rotterdam bij de afdeling Stadsbeheer.

'Te vaak zie ik moeilijk te begrijpen teksten, niet 
iedereen haalt daar zijn boodschap uit. Zo zag ik 
ooit een tekst waarop stond: ‘Ik heb de hele keuken 
opgegeten, het was niet fijn’. Als ik zoiets zie, dan 
weet ik echt niet wat ze ermee bedoelen.

Ik hecht daarom veel waarde aan duidelijkheid, 
houd het daarom makkelijk en begrijpelijk. 
Sommige teksten zeggen niet altijd waar het op 
staat en weten iets moois heel goed te verbloemen. 
Zo kan er een mooi gedicht zijn over een schildpad 
die de race wint van een konijn. Zo’n boodschap 
kan je niet altijd geloven. Dat is helemaal moeilijk 
voor mensen die de taal minder goed begrijpen, 
omdat die dat juist heel letterlijk kunnen nemen. Ik 
begrijp de artistieke kant van kunst, en fabeltjes 
kunnen heel mooi zijn. Wat ik bedoel is dat 
sprookjes heel mooi kunnen zijn, maar hoe mooi 
een verhaal ook is, in het echte leven wint het 
konijn altijd van de schildpad.'

•
‘Ik hecht veel 
waarde aan 
duidelijkheid, 

houd het daarom 
makkelijk en 
begrijpelijk. 

Sommige teksten 
zeggen niet altijd 
waar het op staat 

en weten iets 
moois heel goed 
te verbloemen.’ 

•
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Rino van Dooren (37 jaar)  
Bergschenhoek

Rino is een 37-jarige medewerker bij Stadsbeheer, inmiddels drie jaar 
in vaste dienst. Hij doet zijn werk met plezier, vooral bij evenementen.

'Het leukst zijn de evenementen zoals de Wereldhavendagen, gewoon 
de weg blokkeren met vrachtwagens. Sommige mensen gaan dan 
ook de teksten nadrukkelijk lezen. Moeders met kinderen enzo, ook 
als ik in de wijken sta. Dan lopen ze voorbij en roepen ze ‘Hé, leuke 
tekst!’ Soms maken ze weleens een foto. 

Voor mij is het belangrijk dat een tekst ook echt aankomt. Ik kan zelf 
niet echt iets bedenken qua tekst, daar zitten mijn kwaliteiten niet 
in hoor, haha! Qua vormgeving denk ik wel dat het onderwerp met 
grote letters gepubliceerd moet worden, met weinig woorden, dus 
kort en krachtig. Zet er dan ook een vakje omheen, kleurtje erop, dat 
houdt het lekker simpel en effectief. Dan valt het ook op bij zo’n grote 
vuilniswagen. Zo bereik je de mensen.'

Gene Ossenblok (29 jaar)  
‘s-Gravendeel

Gene Ossenblok werkt in Rotterdam als vuilnisman. Hij zit nu 
anderhalf jaar in het vak en doet het vanaf het begin met plezier.

'Ik kijk geregeld naar de teksten die op de wagens staan. Ik 
ben eerlijk gezegd wel van de simpeler teksten. Het moet niet 
te diepgaand zijn zeg maar, daar kan ik niets van maken. Die 
complexe teksten gaan vaker over diepgaande gevoelens en 
wat mensen allemaal hebben meegemaakt. Ik hou meer van de 
luchtiger dingen van het dagelijks leven, omdat die makkelijker 
te plaatsen en te begrijpen zijn. Ik vind het mooi als je iets in een 
paar woorden kan samenvatten. Bijvoorbeeld de tekst die op 
mijn eigen wagen staat:

‘Er zijn geen problemen, er zijn mensen.’

Dat is de simpele waarheid, alle ellende die iemand 
meemaakt, bijvoorbeeld door oorlog. Mensen willen allemaal 
de verantwoording naar iemand anders schuiven, maar het 
probleem ligt vaak bij de mensen zelf en daar begint ook de 
oplossing.'

•
‘Er zijn geen 

problemen, er zijn 
mensen.’

•

Waar ik enthousiast van word, zijn de reacties 
van mensen op de teksten die op de wagens 
staan. Mensen vinden het zó leuk dat ze ook een 
Facebook-groep hebben opgericht om de teksten 
te fotograferen en te delen. Soms komen bewoners 
naar mij toe en zeggen dan: ‘Goh, deze tekst ken ik 
nog niet, die zie ik voor het eerst rijden.’ Dat klopt 
ook, omdat ik van de andere kant van de stad kom 
natuurlijk, haha.

• 
‘Onverwacht zonlicht 

is een gebeurtenis.’ 
•

Wanneer een tekst inhoudelijk een succes is? Dat 
is voor iedereen verschillend, ligt eraan wat voor 
insteek je aan het gedicht wil geven natuurlijk. 
‘Onverwacht zonlicht is een gebeurtenis’ vind ik 
een mooi voorbeeld. Als ik aan die dichtregel denk, 
besef ik altijd weer dat het leven zelf onverwacht 
is, en dat wij ervan moeten genieten, net zoals 
wij van het zonlicht moeten genieten. Taal is 
communicatie, je gevoelens uiten. Positief of 
negatief, dát kan je met taal doen.’

Paul Keijzer (56 jaar) 
Barendrecht

Paul is sinds 1988 werkzaam bij gemeente 
Rotterdam - Stadsbeheer, waar hij begonnen is 
als belader: hij haalde het vuil op en veegde de 
straten. In die tijd had hij zijn grote rijbewijs al, 
waarna hij met hard werken kon doorgroeien en 
uiteindelijk een aanstelling als chauffeur heeft 
gekregen.

‘Het bevalt me prima, we hebben werk hè? Het is 
niet altijd even leuk natuurlijk, het vuil op straat. 
Niet alleen voor de vuilnisman, maar juist ook voor 
de bewoners en politiek natuurlijk. Zwerfvuil is 
echt een probleem, helemaal tegenwoordig. De 
crisis is voorbij, want ik merkte in de tijd van crisis 
dat er veel minder zwerfvuil op straat lag. Als 
mensen geen geld hadden, zaten de bakken niet 
vol, maar zodra ze wel weer geld hadden, was 
het een ander verhaal. Nu heeft iedereen het wat 
beter en verdienen ze meer. Dat zorgt ook voor 
meer afval.
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Ook tijdens een bevalling is 
taal van groot belang

Bij een bevalling is goede communicatie onmisbaar, 
dat weet verloskundige Ageeth Rosman als 
geen ander. Ze ontmoet veel cliënten met lage 
gezondheidsvaardigheden en geeft haar studenten 
‘taalontwikkelend’ les.   

Ageeth Rosman is verloskundige, 

onderzoeker aan het Erasmus MC 

en docent aan de Hogeschool 

Rotterdam.

‘Wij hebben het in mijn vakgebied niet specifiek 
over laaggeletterdheid. Wij spreken over ‘lage 
gezondheidsvaardigheden’ en daar valt 
laaggeletterdheid onder.’ Het probleem van 
laaggeletterdheid ziet Ageeth niet alleen bij 
mensen met een migratieachtergrond, maar 
ook bij mensen die in Nederland zijn geboren en 
opgegroeid. ‘Wanneer ik tijdens een consult twijfel 
of de patiënt laaggeletterd is, test ik dat. Dan 
geef ik bijvoorbeeld onze flyer op zijn kop. Als je 
kan lezen en schrijven, draai je dat blad om. Maar 
als je laaggeletterd bent, herken je de letters niet 
helemaal. Dan probeer je het zo te lezen. Ik weet 
dan meteen of laaggeletterdheid een rol speelt.’ 

Verdiepingstraject
De masteropleiding Physician Assistant Klinische 
Verloskunde, waar Ageeth lesgeeft, bestaat nu 
tien jaar. De opleiding van tweeënhalf jaar is een 
verdiepingstraject voor afgestudeerde klinisch 
verloskundigen. Met deze opleiding kunnen en 
mogen studenten meer taken verrichten dan 
verloskundigen die deze opleiding niet hebben 
gevolgd. 

De opleiding bestaat uit modules. Er komen 
verschillende thema’s aan bod, zoals culturele 
verschillen, huiselijk geweld, psychiatrie 
en verslavingszorg. Een van de modules is 
‘psychosociale zorg’. ‘De lessen gaan ook over 
lage gezondheidsvaardigheden. Daar valt 
laaggeletterdheid onder, maar ook horen, zien, 
voelen en non-verbale communicatie zijn van 
belang. Studenten leren hoe ze praktische kennis 
kunnen delen, ze doen aan rollenspelen, werken 
aan counseling en gespreksvaardigheden. En 
ze leren hoe je een netwerk kunt opbouwen met 
andere zorgverleners.’

Taalontwikkelend lesgeven
‘Taal betekent voor mij: je gevoelens kunnen 
uiten, ontspanning, sociale contacten en kennis 
delen. Dat laatste doen we ook met onze 
studenten’, legt Ageeth uit. Volgens de visie van 
de Hogeschool Rotterdam geven Ageeth en haar 
collega’s ‘taalontwikkelend’ les. Dat betekent dat 
zij studenten op een aantal manieren helpen bij 
de ontwikkeling van taal. Ook leren zij hen over 
het belang van taal in het dagelijks leven. ‘Als wij 
veel spel- en grammaticafouten in teksten zien, 
corrigeren wij die en geven wij het advies aan de 
student om hieraan te werken. We leren studenten 
ook te kijken naar de context van de patiënt en 
de rol van taal daarin. We leren hen dat taal voor 
iedere patiënt een andere rol heeft, waardoor ook 
communicatie bij iedereen anders is. Studenten 
moeten leren hier oog voor te hebben.’

Maan, roos, vis
Ageeth begint haar lessen ook vaak met een 
‘Maan, Roos, Vis’-test. ‘Dat doe ik bij het leertraject 
Onderzoeksvaardigheden en statistiek. Dat is 
voor veel verloskundigen een moeilijk vak, omdat 
ze vaak de betekenis niet kennen van statistische 
termen. Dan laat ik op het scherm een maan, een 
roos en een vis zien en vraag ik de studenten 
om de bijpassende woorden in te vullen. Jij weet 
meteen waar het over gaat en wat je moet 
invullen, toch? Maar zonder de plaatjes kunnen 
het net zo goed drie vierkantjes zijn. Door die 
test zien de studenten in dat tekens of letters op 
een scherm pas gaan leven als je de betekenis 
kent. Daar moet je ook rekening mee houden in je 
communicatie naar cliënten.’
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Letters in cijfers
Tabel 1: Percentage laaggeletterden per gebied in Rotterdam

Feijenoord 36%
Charlois

IJsselmonde en Hoogvliet

Delfshaven

GEMEENTE ROTTERDAM

Stadscentrum & Kop van Zuid

Noord

Prins Alexander

Kralingen-Crooswijk

Overschie, Pernis, Hoek van Holland en…

Hillegersberg-Schiebroek

34%

30%

30%

21%

21%

13%

13%

13%

12%

7%

Tabel 2:  Percentage laaggeletterden per sector in Nederland (PIAAC, 2012)

Tabel 3:  Aantal laaggeletterde inwoners Rotterdam per doelgroep, 16–65 jaar

Openbaar 
bestuur

F&Z 
Dienst-

verlening

Overige 
dienst- 

verlening

TransportHandel & 
Horeca

Zorg & 
Welzijn

BouwIndustrie 
& Energie

13,9%
12,7%

9,7% 9,5%
8,6% 8,2%

6,5%

5,0%

Etniciteit Aantal

migranten 1e generatie 55.000

lageropgeleiden 40.000

45–55 jarigen 27.000

Nota bene:  

de tabel sommeert niet tot het 

totaal aantal laaggeletterden in 

Rotterdam wegens dubbelingen.

Flanderijn, gerechtsdeurwaarder 
en incassobureau.

flanderijn.nl

‘Wij vinden taal 
belangrijk, omdat 

een goede 
taalbeheersing 
mensen verder 

helpt.'

advertentieGeenPunt #1
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Lange tale

Ode aan de taal
door Derek Otte

Taal. Vier letters, in onze taal voor het 
eerst opgetekend in de 13e eeuw:  
'Ic scuwen lange tale' is één van de eerste 
geschreven zinnen waarin het woord 
‘tale’ wordt gebruikt. ‘Ik vermijd lange 
verhalen’. Mooie zin. Waarschijnlijk is 
‘taal’ een erfwoord, de precieze herkomst 
is onbekend. Wel weten we dat de 
woorden ‘vertellen’ maar ook ‘betalen’ 
zijn afgeleid van dit woord. Op taal 
konden we dus al vroeg rekenen, zeg 
maar. 

Sowieso mooier is het Engelse woord ‘language’, afgeleid 
van het oud-Franse ‘langage’, een woord dat weer sterk 
lijkt op ‘lingua’, wat ‘tong’ in het Latijn betekent. En wij 
maar denken dat die taal dood is. Taal is nooit dood. 
Over de ontstaansgeschiedenis ervan verschillen de 
deskundigen van mening maar zeker is dat we met z’n 
allen tussen de 6.000 en 7.000 talen spreken. 

Ook zeker is dat we in de loop der eeuwen, ondanks al 
die verschillende alfabetten (en dialecten bovendien), 
héél wat woorden van elkaar zijn gaan lenen en dat de 
taal zich blijft ontwikkelen. Al was het alleen al door de 
woordkunstenaars. Om met een voorbeeld te spreken, 
Toon Hermans zei ooit: 'Een Fransman heeft het over 
vrijheid, als hij spreekt over ‘liberté. Maar als een Duitser 
het zegt, heeft ie liever thee.'

Taal is een wonderlijk fenomeen, een almaar veranderende 
bouwsteen van de menselijke communicatie. Het loont de 
moeite om eens op onderzoek uit te gaan! En om aandacht 
te hebben en te houden voor wie er hier, vaak tegen wil 
en dank, verstoken blijft van zoiets prachtigs. Mensen 
die laaggeletterd zijn, mensen voor wie Nederlands (nog) 
een vreemde taal is, dyslectici, stotteraars, mensen met 
spreekangst…

Met zo’n beetje alles wat ik doe, zet ik mij in voor mensen 
waar taal een obstakel in plaats van een optie voor is. 
Dit begint bij het wijzen op de schoonheid ervan. Als 
stotteraar zag ik die ook niet zo gauw; het obsessief 
vergroten van mijn vocabulaire had vooral te maken met 
het zoeken naar synoniemen van ‘moeilijke woorden’ om 
deze te kunnen omzeilen. Door poëzie en hiphop sloeg 
deze zelfkastijding om in ware liefde. Die liefde probeer 
ik door te geven. Door letters te leven en lessen te geven 
in het schrijven en spreken. Door de verwondering aan te 
wakkeren.

Want van verwondering komt interesse 
en van interesse komt enthousiasme. 
Ik kan het weten, daarom maak ik er 
werk van. Door taal door te geven op 
een aansprekende manier, bijvoorbeeld. 
Volgens mij vormen kunst en scholing 
daar in potentie het ideale totaalplaatje 
voor. Ik hoop daar met nog véél meer 
partijen in samen te werken. Omdat 
resultaat op plezier volgt, minder dan 
andersom. Daar kan ik nog véél meer 
over vertellen maar ic scuwen lange tale.



 Maandag morning

I feel so real
At Hennes and Mauritz I buy Sonia Rykiel
At C&A I buy my underwear
And at the Bijenkorf, I sit and stare

Beneden goes the tram voorbye
And on the ABN AMRO sits a kraay
Die dreamt van een Coolsingel vol
Voor de Stadhuis

But in instead daarvan
Crashtie een early warning

 von solo

ik sta aan de grond genageld geparalyseerd tactisch onbeslist 
met een fles wijn aan de mond blauwe lippen blauwe tong 
bevroren mijn taal mijn spraak stotterend ijsschaafsel terwijl 
ik evengoed van binnen brand met een lege fles die vastzit 
om mijn middelvinger omdat ik speelde en niet oplette 
de kurk op mijn verlangen is spoorloos verdwenen 
als dit een cartoon was dan stoomde het uit mijn oren [uit je broek zul je bedoelen] 

als had ik de dunne verdwenen is mijn dikdoenerij 
het fijne is ik zie je dubbel het nare is ik grijp steeds mis

 daniël dee

 GERS (zei, hij)

Zij:
‘dit zijn de zachte botten overgebleven die jouw verhalen zouden dragen op een rotterdamse 
donderdag gevallen tussen het gewicht van zichzelf en de mogelijkheid van jouw 
zonsopgangen boven de skyline die we bouwden uit de talen van de vele volken die we zijn.’

Hij:
‘gers!’
 
 dean bowen

 Regelafstand

Regelafstand tot nul verkleind
zodat er niks meer tussen de regel
te lezen valt, dit is ongecompliceerd
alles tot op de punt gevuld met 
dat wat er staat en niet meer dan de
komma, 

zo roep ik niets dat je niet kunt horen 
mocht je doof zijn dan gebaar ik
met de overtuiging dat een blinde
het zien kan, 
want dat wat ik te zeggen heb
doet er toe
 
 gino van weenen
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Poëziealbum

Poëziealbum
 Rotterdam wereldstad

Wat ben je klein maar o zo groot
Behalve ons accent is hier echt alles te koop
En wil ik weten hoe het met je gaat
Dan kan ik je dat vragen in tien verschillende talen
Want hier komen vijf werelddelen samen

 m.

 Onverlaatbaar 
 
Schilder mijn geliefde,  
In klanken jubelend je lijnen. 
Woorden als satijn, 
strelen ruw maar zacht als zijde 
 
Luchtkastelen aan de Maas, 
leef als een koning te rijk. 
Een landgoed vol vreemden, 
Slijt stappen zwervend door tijd. 
 
Uit je blik spreekt de onrust, 
en de angst voor het vergaan. 
Moet mezelf steeds weer uitvinden, 
anders loop ik achteraan. 
 
 mark van den koppel

 Moedersaccent
 
we struikelden over de knopen in onze tongen
hakten ze door met een botte bijl
en verwelkomden de taal met open handen

de littekens van onze klanken zeiden ‘anders’ 
want we spraken met de geest van continenten in onze stem
en hier geloven ze daar niet in

hier zijn ze nuchter en wij dronken de taal met volle teugen
tot onze wangen warm en ons spreken schaamteloos
tot ons vocabulaire vernieuwd en onze moedertong sprakeloos

 chery lynn van dalen

 Prins Alexander
 
Rotterdam, zo multicultureel dat ze is, is er geen taal die wij niet spreken, alle nationaliteiten
samen gaat hier prima – hier staan we op onze strepen en worden grenzen verdedigd.

Vanuit ‘t Oude noorden, ’t Verre oosten, ’t Diepe zuiden, het Wilde westen en weer terug.
Als de Konings, Willems, Brienenoord en de Erasmusbrug.
Dragen wij de Verwoeste Stad op onze rug.

 bjorn romy



Taalbeheersing 
is verschil maken

Gezondheid kan een probleem worden als iemand 
de Nederlandse taal niet spreekt. ‘Als je de Neder-
landse taal niet beheerst en je woont in Nederland, 
is dat een risico voor je gezondheid. Punt.’ aldus 
Voorlichter Gezondheid Fadua el Bouazzaoui.

De missie van Voorlichters Gezondheid is om 
gezondheidsverschillen kleiner te maken en de 
eigen regie van mensen te versterken. Zij helpen 
mensen om de weg te vinden naar de juiste 
zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning. Bij 
Voorlichters Gezondheid draait alles om taal en 
communicatie. Tijdens haar werk houdt Fadua 
rekening met mensen die taalproblemen hebben 
door makkelijke woorden te gebruiken en mensen 
woorden te laten herhalen. ‘We stellen onszelf 
altijd de vraag hoe we als zorgverlener zó kunnen 
communiceren dat iedereen ons begrijpt.’

Geboortezorg
In het jaar 2009 begon Voorlichters Gezondheid 
met cursussen om gezonde zwangerschappen 
te bevorderen. Van de duizend baby’s die 
in Rotterdam werden geboren, overleden er 
zevenendertig. Landelijk was dat sterftecijfer veel 
lager, namelijk tien van de duizend. Daarom zijn 
de voorlichters les gaan geven in geboortezorg. 

‘Tijdens die workshops ontdekten we dat 
deelnemers niet wisten wat bepaalde 
begrippen betekenen, terwijl ze die wel bij het 

consultatiebureau hoorden. Bijvoorbeeld een term 
als ‘chronisch ziek’. Zij durfden nooit te zeggen 
dat ze het niet begrepen’, vertelt Fadua. ‘Dit geldt 
voor de meeste doelgroepen die we tegenkomen. 
Zowel mensen met een migratieachtergrond 
als autochtonen uit een achterstandswijk met 
een lage sociaaleconomische status. De valkuil 
is dat men laaggeletterdheid bij autochtone 
Nederlanders niet op tijd herkent, omdat zij geen 
taalbarrière hebben.’

•
‘Taal en goede 

gezondheid zijn nauw 
verbonden.’

•
Formulieren
Taal en gezondheid gaan volgens Fadua heel 
nauw samen. Als iemand moeite heeft met lezen of 
schrijven, heeft dat gevolgen voor de gezondheid. 

‘Omdat je dan niet goed onder woorden kan 
brengen hoe je je voelt.’ Juist dat vindt Fadua zo 
belangrijk. ‘En bij een operatie krijg je bijvoorbeeld 
te maken met formulieren over allergieën. Als je 
de Nederlandse taal niet spreekt of niet kan lezen, 
dan kan je het formulier ook niet goed invullen. Een 
tolk kan wel alles uitleggen, maar dan nog zijn er 
risico’s. De tolk gaat niet mee de operatiekamer in, 
zo simpel is het. Patiënten moeten uiteindelijk zelf 
kunnen communiceren met artsen,’ vindt Fadua.
 
Fadua hamert erop dat iedereen de taal goed 
genoeg moet beheersen om uit te kunnen leggen 
aan de zorgverlener wat zijn klacht is. Ze noemt 
een zin van burgemeester Aboutaleb die haar altijd 
is bijgebleven: ‘Als je de taal niet beheerst van het 
land waarin je leeft, dan ga je blind door het leven.’ 

Integratie
‘Als je het mij vraagt, begint integratie met taal’, 
benadrukt Fadua. Als voorbeeld noemt ze haar 
vader. ‘Een intelligente man, die niet op zijn niveau 
kan werken vanwege een taalbarrière.’ Ze vindt 
dat wanneer iemand in Nederland komt wonen, 
hij verplicht de Nederlandse taal moet leren. ‘Ik 
zie tijdens de voorlichtingen veel mensen in de 
bijstand. Soms denk ik: ‘wat een slimme mensen’. 
Die komen moeilijk aan een baan, omdat ze de 
taal niet beheersen. Maar in hun omgeving is taal 
blijkbaar niet zo belangrijk. Ze staan er gewoon 
niet bij stil. Als je taal wél belangrijk vindt en je 
weet welke knelpunten er zijn, dan kan dit een heel 
verschil maken.’
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Sportpraat
Aflevering:  
Hockeyclub Feijenoord

De trainer  
Thijs Boer

'Ik ben sinds het begin als trainer betrokken 
bij Hockeyclub Feijenoord. Ik geef 
verschillende jeugdteams training. Ik loop 
weleens tegen taalproblemen aan als ik 
trainingen geef op basisscholen voor het 
Jeugdsportfonds. Daar zitten soms kinderen 
tussen die de taal niet machtig zijn. Dan 
zeg ik bijvoorbeeld: ‘pak je stick’, en dan 
zie ik dat ze me niet begrijpen. ‘Pak die 
lange stok’, probeer ik dan. Als ze het echt 
niet snappen, wijs ik het aan of geef ik ze 
gewoon de stick in hun handen. Op die 
manier zoek ik steeds naar omweggetjes 
om dingen uit te leggen.

De gekste woorden zijn voor mij toch wel 
shoot, flats en natuurlijk scoop. Dat is 
geen bolletje ijs, maar dan ‘duw’ je de bal 
omhoog, zodat die over een deel van het 
veld vliegt en hopelijk bij je teamgenoot 
aankomt. Zoals een hoge pass bij voetbal.'

Meer Rotterdammers in beweging te krijgen. Dat 
was het doel van Paul Veldhuijzen toen hij in 2010 
Hockeyclub Feijenoord oprichtte. Het begon met 
lessen op voetbalveldjes, maar inmiddels heeft 
de club een eigen clubhuis en twee velden ter 
beschikking. Voor Sportpraat gaan we in gesprek 
met ouders, spelers, een trainer en de clubmanager 
van Hockeyclub Feijenoord. 

De spelers  
Keepers van ME1 en ME2

Moeder (Mijntje): 'Wat ik wel leuk vind hier bij 
Feijenoord, is dat de trainers en coaches met 
die meiden aparte woorden gebruiken, zoals 
tijger of panda. De tijger is de spits, een panda 
is een verdediger, een spin is de middenvelder 
en de waakhond is de keeper. Dat zijn allemaal 
krachtige dieren, en die gebruiken we zodat 
niemand zich ondergeschikt voelt. En het is 
makkelijk, want die meiden weten meteen wat 
we bedoelen. Als je tijdens een wedstrijd roept: 
‘Hé panda, je staat niet op je plek’, dan weet de 
verdediger precies wat ze moet doen.'

Meiden (Mia en Lina):  

'Heb je het al gehoord
Wij zijn Feijenoord
Cool, cool, cool
Scoren is ons doel
Laten we beginnen
Dan kunnen we weer winnen!'
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De ouders 
Natasja: 'Ik kom niet uit het hockeywereldje, 
dus toen mijn kinderen gingen hockeyen, 
leerden wij ook meteen allemaal nieuwe 
woorden. Flats bijvoorbeeld. Nu weet ik wel 
wat dat is, maar eerst was het echt een 
raadsel. Bij een flats raak je de bal door 
de stick over de grond te bewegen. Ik ben 
dan geen hockeyer, maar ik sta wel elke 
zaterdag bloedfanatiek langs de lijn mijn 
kinderen aan te moedigen!'

Joost: 'Een typische hockeyuitspraak? 
Dat is ‘Druk een punt!’. Het is wel echt 
ouderwets hoor, tegenwoordig hoor 
je dat nooit meer! Ik ben ook weleens 
‘spelbegeleider’, scheidsrechter dus. Dan 
moet je ook communiceren, maar met 
gebaren. Bij shoot komt de bal tegen een 
voet, dat mag niet, dan fluit je en wijs 
je naar je voet. Bij ‘uitslaan’, zoals een 
doeltrap in voetbal, houd ik mijn armen 
breed gestrekt uit elkaar. Bij hockey gaat 
het dus ook om lichaamstaal.

De clubmanager
Paul Veldhuijzen

Paul Veldhuijzen, clubmanager van Hockeyclub 
Feijenoord, is een van de oprichters van de club. 
Feijenoord is in 2010 opgericht met als doel om 
meer Rotterdammers in beweging te krijgen. Dit 
wilde hij realiseren via hockey. 'Met handen en 
voeten moeten we soms dingen uitleggen. Het 
verenigingsleven zoals dat in Nederland bestaat, 
kennen sommige ouders niet.'

Hockeyclub Feijenoord is in bepaalde opzichten 
anders dan veel andere hockeyclubs in Nederland. 
De enige club in Rotterdam-Zuid, met veel leden 
met een niet-westerse achtergrond, begon jaren 
geleden met hockeylessen op het Afrikaanderplein. 
Na een tijdelijk verblijf aan de Laan op Zuid 
deelt Feijenoord sinds dit seizoen het clubhuis op 
Sportpark Olympia met twee voetbalverenigingen. 
Het uitzicht op de minaretten van de Essalam-
moskee veranderde daarmee in het uitzicht op de 
lichtmasten van de Kuip.

Nederlands verenigingsleven
'In het begin waren wij actief in gebieden waar 
mensen wonen met veel problemen achter de 
voordeur. Problemen met financiën, huisvesting 
of de taal bijvoorbeeld. Veel mensen hebben een 
andere afkomst en door die cultuurverschillen 
moest je soms wel meer moeite doen. Het 
principe van het verenigingsleven zoals wij dat in 
Nederland hebben, kenden veel mensen niet. Zo 
dachten ouders bijvoorbeeld dat wij leraren waren 
en dat wij voor hun kinderen zouden zorgen. ‘Wij 
betalen contributie, dan moeten jullie leveren’, 
was de gedachte. Dat is niet helemaal hoe het 
werkt. Hier doen we juist alles samen!'

Hulpmiddelen en pictogrammen
Paul vertelt dat ze vanwege het taalprobleem en 
onbegrip een flyer hebben gemaakt. 'Dat was ‘Hoe 
overleef ik mijn eerste hockeywedstrijd?’, zoals 
de bekende boekenreeks. Daarin legden we uit 

dat je bijvoorbeeld elke dinsdag training hebt 
en op zaterdag een wedstrijd. Dat je daarvoor 
je tenue, je bitje en je scheenbeschermers moet 
klaarleggen, goed moet ontbijten en dan het veld 
opgaat.' Volgens Paul hielp dat onvoldoende en is 
daarna een soort stripverhaal gemaakt. 'Daarin 
werken we met pictogrammen voor alle attributen 
en vertellen we: ‘dat is een bitje, dat een stick en 
daar moet je een bitje en stick kopen’. Eerst moest 
een kind dat voor zijn moeder vertalen, maar ga 
jij maar eens ‘bitje’ vertalen naar het Arabisch. Nu 
kunnen we dat gewoon aanwijzen.'

Toch zouden tolken volgens Paul wel handig zijn. 
In Rotterdam-Zuid wonen veel mensen met een 
andere achtergrond, die de taal niet goed spreken. 
'Een flyer in het Turks is bijvoorbeeld heel makkelijk, 
maar we hebben toch besloten dat we dat niet 
gaan doen. Onze voertaal is en blijft Nederlands. 
Maar als we bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek 
moeten voeren met een ouder, moet het kind soms 
vertalen. Dat is niet echt wenselijk en dan wil je 
eigenlijk gewoon een tolk.'

Asielzoekerscentrum Beverwaard
Omdat de hockeyclub begin dit seizoen verhuisde 
naar een nieuwe locatie, stond de club volgens 
Pauls woorden in de ‘overlevingsmodus’. Volgend 
seizoen willen Paul en de trainers weer de wijk 
in, terug naar waar het begon: de voetbalveldjes. 
Ook gaat Feijenoord hockeylessen verzorgen in 
het asielzoekerscentrum in Beverwaard. 'Daar 
wonen bijvoorbeeld veel Syrische vluchtelingen, 
statushouders die wachten op huisvesting. Het 
gaat er niet om dat we nieuwe leden werven 
daar, want ze kunnen zomaar volgende maand 
in Zoetermeer of Lutjebroek een huis krijgen. We 
willen juist die kinderen laten kennismaken met 
beweging, sport en het verengingsleven. En,' lacht 
Paul, 'we willen stiekem ook het hockeyvirus 
verspreiden.'
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De Kruiskade is een winkelstraat  

in Rotterdam Centrum.

Kruiskadepuzzel
Horizontaal

2.  Woorden die ongeveer 

hetzelfde betekenen

3. Een bijnaam voor Rotterdam

5.  Gebruik van woorden in 

melodieuze klanken

6.  Taal die meestal door 

jongeren wordt gesproken

8.  Hier zijn alle Nederlandse 

woorden in terug te vinden

10. Spreken is zilver, zwijgen is ...

12. De regels van taal

13.  De nadruk waarmee een 

woord wordt uitgesproken

15. Zij vormen de woorden

16.  Wanneer je moeite hebt met 

lezen omdat de letters dansen

Verticaal

1.  De taal die je vanaf je geboorte 

leert

4.  Een leesteken om iets te 

benadrukken

7.  Woorden op elkaar laten klinken

9.  De voertaal in veel internationale 

organisaties

11. Taal voor de computer

14.  Een taal die wordt gesproken in 

Europa én een veelvoorkomende 

Nederlandse voornaam
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 ‘Al onze 
communicatie 

moet begrijpelijk, 
inlevend, 

persoonlijk en 
simpel zijn.'

 
Coöperatie VGZ verzekert ruim  

4 miljoen Nederlanders van goede, 
betaalbare en zinnige zorg. Samen met 
de gemeente Rotterdam biedt VGZ een 
collectieve zorgverzekering aan voor 

Rotterdammers met een laag inkomen: 
het VGZ Rotterdampakket.

 
cooperatievgz.nl
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