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Voorwoord 

Hoewissienou!?? 

Met  trots presenteer ik jullie  
alweer het  derde nummer  van 
de enige echte R otterdamse  
taalglossie! Deze  editie is het  
resultaat v an de samenwerking 
tussen de gemeente R otterdam,  
Stichting Lezen & Schrijven en 
Bibliotheek Rotterdam.  

Het grote  verschil me t de eerste  twee  taalglossies  
is na tuurlijk wie er op de cover staat. Da arom 
grijp ik dez e gelegenheid graag aan om 
mezelf  te introduceren. Ik ben Dean Bowen,  de  
nieuwe stadsdichter  van Rotterdam en voor de  
gelegenheid ook meteen maar hoofdredacteur  
van GeenPunt. De  vorige  stadsdichter, Derek 
Otte,  vroeg mij zijn rol  over  te nemen. Daar zeg je  
natuurlijk geen nee  tegen. 

Met  veel plezier heet ik jullie  welkom in dit  derde  
nummer. Ook dit  keer  laten we  zien wie  allemaal  
een rol spelen in onze  talige stad en wat  hun 
verhalen zijn. Taal is   van ons allemaal, en is  
voor iedereen belangrijk.  Voor  stadsdichters,  
marktkooplieden en voor nieuwe Rotterdammers  
die  voor het  eerst  de Nederlandse  taal leren. Zodat  
we in gespr ek kunnen gaan met elkaar en met de  
rest v an onze stad. 

Dean Bowen 
Hoofdredacteur GeenPunt #3 
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‘Als ik op pad ga, dan stop ik altijd 
een boek in mijn tas’ 

Het favoriete boek van Sabrina Starke 

De  Rotterdamse  soulzangeres Sabrina Starke   
heeft  altijd een boek in haar  tas. En in haar  woonkamer  
staat  een boekenkast  waar je niet  omheen kan. Ze pakt  

liever  een mooi boek dan haar  telefoon. 

‘Ik heb  een paar  favoriete boeken. Maar  als ik echt  
één lievelingsboek moet noemen,  dan is  dat  The  
Alchemist (in het Nederlands: De  Alchemist) van de  
Braziliaanse  schrijver Paulo  Coelho. Dit boek gaat  
over een herdersjongen die op z oek is na ar een 
schat.  Om die schat  te  vinden, ma akt  hij een lange  
reis.  Tijdens  die reis maakt hij veel  dingen mee,  
waardoor hij wijze levenslessen leert. De  twee  
belangrijkste lessen: ‘waar hij naar zocht, had hij 
al’  en ‘het is  de reis  die het meest  waardevol is’.  
Tijdens zijn reis heeft hij namelijk heel  veel  over  
zichzelf  en het leven geleerd. Zelf ben ik ook een 
soort  schatzoeker. Ik ben namelijk veel bezig met  
doelen stellen om mijn dromen waar  te mak en. De   
reis die ik  maak van doel na ar doel, en uiteindelijk 
naar mijn droom,  vind ik heel leerzaam.  Vaak is  die  
reis  veel interessanter  dan de bestemming.  Je leert  
veel over jez elf, over doorzetten en over k euzes  
maken.  

Bijzonder universum 
Wanneer ik lees, heb ik vaak ook een pen bij de  
hand. Ik vind het  fjn om mooie zinnen en woorden 
aan te kruisen. Mijn e  xemplaar  van The  Alchemist  
staat v ol me t cirkels, strepen en uitroeptekens. Er   
staat een groot  uitroepteken bij dit stukje: ‘When 
you want something, all  the univ erse conspires  
in helping you to  achieve it.’ Dit betekent  dat het  
hele universum je helpt  als je iets heel  graag wil.  
Heb ik in mijn leven al  vaak gemerkt, heel mooi 
vind ik dat.  

Ik hou erg van lezen, maar ik heb het  wel  echt 
moeten leren. Het is  vaak makkelijker  om 
bijvoorbeeld in de metro je  telefoon te pakken.  
Terwijl lezen zo leuk is  en het is bovendien goed 
voor je! Toen ik mijn eerste boek kocht,  was ik in 
Londen om aan mijn muziek te  werken. Het boek 
heet In the meantime  en het is  geschreven door  
Iyanla Vanzant. Het  was precies  wat ik nodig had.  
Toen ik dit boek ging lezen, kon ik niet meer  stoppen.  

Boeken en muziek 
Nu sla ik elke dag wel een boek open. In  mijn 
woonkamer staat een grote boek enkast. Da ar k an 
ik niet  omheen kijken en daardoor  vergeet ik niet  
om een boek te pakken.  Soms lees ik hele  stukken,  
soms kijk ik gewoon nog eens  wat ik de  vorige  
keer heb  omcirkeld. En al s ik op pa  d ga, dan stop  
ik altijd een boek in mijn tas. Ik lees  veel Engelse  
boeken,  dat  vind ik een mooie  taal. En het helpt bij 
het  schrijven van mijn liedjes. Niet  alleen omdat ik 
nieuwe  woorden leer, maar  ook omdat boeken me  
vaak inspireren.  Wanneer ik lees, krijg ik heel  vaak 
ideeën voor nieuwe muziek.   

Ik raad iedereen aan om te  gaan lezen. Het maakt  
je rustiger,  creatiever  en het helpt  om jezelf beter  
te begrijpen.  Vind je het moeilijk om te lezen, begin 
dan eens me t een dun boekje. E en dun boekje over  
een onderwerp  dat je heel interessant  vindt. Lees  
je over  wat  je int eressant vindt,  dan gaat  het v aak 
wat makkelijker.’ 

belangrijke 

lessen 
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Ken je dat niet horen dan? 

Rotterdammers zijn natuurlijk meer  van daden dan van 
woorden. Maar  áls ze hun mond opendoen,  weet   
iedereen direct dat  ze uit  de stad aan de Ma as k omen.   
Op  de Afrikaandermarkt vroegen we verschillende  bezoekers  
en verkopers naar hun favoriete uitspraken over  de markt. 

André  Wendels (67 jaar) 

‘We kennen wel  de  volkse  taal, het bargoens. Die is heel  
direct en soms  wat grof, ma ar k omt altijd uit een goed 
hart. Mijn ‘vechtgenote’  Jacqueline komt uit Rotterdam,  
maar ze is  door  de jaren heen wat  verbasterd 
geraakt. Haar Rotterdamse  tongval is  een beetje in de  
vergetelheid geraakt, zeg maar. 

Hier op de markt  ga ik straks  lekker mijn bekkie  
volstoppen  met vitamines.  Wat  dat betekent? Dat ik 
wat v ers  fruit ga kopen: appels en aardbeien. Die zijn   
lekker op br ood. Ik  ben diabetespatiënt en eigenlijk 
mag het  niet v an de dokter, ma ar ik doe  ’t  toch!’ 

Tarsem Singh Gill (50 jaar) 

‘Als marktkoopman val ik wel op, zelfs na meer 
dan twintig jaar op de markt. Ik draag als 
sikh namelijk een pagri, een tulband. En op 
de markt vind ik het belangrijk om een goeie 
sfeer om me heen te hebben. Ik maak wel 
eens wat grapjes, dan roep ik: Zoek het maar 
lekker uit hoor. Of: We hebben net een nieuwe 
collectie. 

Het persoonlijke contact vind ik belangrijk. 
Veel van mijn klanten zijn Nederlandse 
mensen. Als ik iemand lange tijd niet heb 
gezien, dan zeg ik: Lang niet gezien, was je 
overleden ofzo? De grootste belediging vind ik 
als iemand me negeert: er is niets vervelender 
dan stilte.’ 
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Cecilia Ponsen (68 jaar) 

‘Ik ben geboren en getogen in de  wijk Feijenoord, dus  
ik ken wel  wat  ouderwetse Rotterdamse uitspraken.  
Een bakkie pleur  doen,  dat is  een bekend Rotterdams  
standaardzinnetje  voor samen kofiedrinken. En een  
larvenbak is bijvoorbeeld een kinderwagen. Dat hoor je
tegenwoordig toch nergens meer? 

Hier  op  de markt kom ik graag voor mijn boodschapjes  
en een patatje met mosterd.  Goeie mosterd, niet  van 
die  mayonaise me t een smakie. En al s ik een duw   krijg 
bij een van de kr amen ga ik niet gelijk terugduwen,  
maar  ik heb  wel mijn bek bij me. Kortom,  dan zeg ik 
er meteen wat  van. Ik ben misschien niet  de  grootste,  
maar ik laat me zeker niet kleineren!’ 

Romeo  Sumter (60 jaar) 

‘Wat ik verkoop heeft  twee namen: sommigen 
noemen het  schraapijs, anderen zeggen 
schaafjs. Ik heb  Surinaamse roots  en daar  
zeggen we  schaafjs. Geen idee waar  het  
verschil in zit, maar zo  gaat het nou eenmaal.  
In Suriname z eggen we ook geen selderij, 
maar gewoon soepgroente. 

Dat schaafjs  verkoop ik  in allerlei smaakjes: 
van tropische  vruchten en tamarinde tot   
cola en kersen. De  smaak gember hebben  we  
ook, die noemen  we ook wel  ginja. Kinderen 
en volwassenen, z e genieten allemaal  van 
het ijs. En als ze mij vervolgens  aanbevelen 
bij hun vrienden en kennissen,  dan hebben ze  
een goed zegje voor me  gedaan. Dat maakt  
me blij.’ 
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Ken je dat niet horen dan? 

Richard Kasius (43 jaar) 

‘Af  en toe komen er  wat  vrouwen aan mijn kraam. Dan 
kijk ik naar mijn compagnon en roep ik wel  eens: Jullie  
hoeven niet te kunnen kopen hoor. Grapje  natuurlijk.  
Het  betekent dat w e de aandacht v an de dames  wel  
kunnen waarderen.  Doe es lie f! roep ik ook vaak. Het  
ontbreekt  mensen soms aan liefde en gewoon aardig 
doen naar  elkaar. Dat kan absoluut beter. 

Ook voor  twijfelende klanten heb ik altijd wel  een 
woordje klaar.  Ik  koop sneller een  Mercedes dan jij  
koeken, roep ik dan bijvoorbeeld.  Je hoeft niet een  
hypotheek af t e sluiten  hoor, dat soort  uitspraken.  
Lekker  direct  en recht  voor z’n raap. Ik kom eigenlijk uit  
Delft, ma ar deze R otterdamse markt  gaat  me echt aan 
het hart. En mensen waarschuwen,  dat  doe ik ook.  Wel  
goed je geld wegdouwen,  want er k an een zakkenroller  
voorbijlopen. Dat zou zonde zijn.  Ja t och,  niet dan?’ 

 

Henk en Trudy de  Jong  
(66 en 65 jaar) 

‘Als echte R otterdammers k omen wij graag op  
de mart.  Wij zeggen trouwens mart, anderen 
weer markt.  Waarom je  die  ‘k’ inslikt?  Geen 
idee. Zo  weet ik ook niet precies  waarom 
je hier bij de  visboer  geen lekkerbekjes  
kunt kopen, maar  speciaaltjes. En als je je  
boodschappen ingepakt  wil hebben,  dan 
roep je: Doe maar in  een zakkie  of in  een  
doossie. Dan kun je het makkelijk meenemen. 

De  taal  van nu is heel  anders dan de  taal  van 
vroeger.  Vroeger k ende ieder een elkaar en 
zat  je nog  rustig samen op de stoep  voor je   
huis.  Stoephoeren noemden we  dat. Dat heeft  
natuurlijk niks met prostitutie  te maken,   
maar gewoon lekker in de  deuropening van je  
huis zitten kijken naar  de  spelende kinderen.  
Dat is  wel lang geleden trouwens, nu ik er zo  
over nadenk.’ 
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Werken 
aan 

Aik Liealien  
Aik werd 31 jaar  geleden geboren in 
Suriname. ‘Op school deden we he t spreken,  
lezen en schrijven altijd in het  Nederlands.  
Ook thuis  spraken we vooral  Nederlands.  
Daarnaast  spreek ik Surinaams. Die  taal  
wordt ook wel  Creools genoemd.’  

Ruim tien jaar  woont  Aik nu in Rotterdam-
Zuid. Hij  werkt als k oerier  voor de gemeente  
Rotterdam. Hij brengt pakketjes rond.  ‘Erg 
leuk werk’, vindt  hij.  ‘Je  bent  buiten en vrij.’ 

je droom 
dankzij      

taallessen 
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Interview  Aik Liealien en Vera Lansink 

Ruim drie  jaar volgt Aik Liealien taallessen in de Centrale  
Bibliotheek. Elke  woensdagmiddag oefent hij met lezen 
en schrijven. In de klas zitten mensen die  geboren zijn in 
Nederland, Suriname  en Curaçao.  ‘Mensen zijn vaak heel  
opgelucht  als ze  de  eerste keer naar  de  taalles komen: ze zijn 
niet de enige die moeit e hebben  met de Nederl andse  taal’,  
vertelt Aiks  docent Vera Lansink. 

‘Lezen gaat v aak goed’,  vertelt Aik.  ‘Maar schrijven 
vind ik lastiger. Het is prettig als je  goed kan 
schrijven. Bijv oorbeeld als je  een brief of e-mail  
moet versturen.  Ik vraag vaak hulp van mijn familie  
of  vrienden als ik iets moet  schrijven, maar het zou 
fjn zijn als ik dit zelf kan doen.’ 

Elke woensdagmiddag heeft Aik les  in de Centrale  
Bibliotheek. Da ar oefenen de deelnemers me t  
grammatica en spelling. ‘De groep is  gezellig en 
Vera helpt  ons  altijd heel  goed. Ik merk dat ik 
nu makkelijker kan schrijven dan een paar jaar  
geleden. Bijv oorbeeld als ik een e-mail moe  t sturen 
naar een organisatie.’ 

Individueel lesgeven 
De NT1-kl as is  gestart door  Stichting Lezen en 
Schrijven.  Op dit  moment  is de kl as onderdeel  van 
het programma van de Bibliotheek Rotterdam. De  
Rotary ondersteunt de kl as  fnancieel.  

Aiks  docent  Vera Lansink geeft  al  vier jaar les in 
de bibliotheek.  ‘De mensen in mijn klas  willen zich 
vooral in het  dagelijks leven kunnen redden. Ze  
willen brieven begrijpen, een e-mail kunnen s turen 
of met hun familie kunnen appen.  Op  dit moment zijn  
de  deelnemers in mijn klas  tussen de 25 en 75 jaar.’   

Het  niveau van de deelnemers  verschilt sterk.  
Daarom geeft V era  niet  les  aan de hel e groep,  
maar per per  soon.  Omdat de deelnemers dus  veel  
persoonlijke aandacht  krijgen, k an de groep nie t  
groter  worden.  ‘Er zitten veertien mensen in mijn 
klas’,  vertelt  ze. ‘En er zijn  twee  vrijwilligers die  
mij helpen.  We zitt en naast de cursist om dingen 
uit  te l eggen en samen te oefenen.  Ook  maken de   
deelnemers  oefeningen me t z’n tweeën of in 
groepjes. En ik geef  schrijfopdrachten. Bijvoorbeeld 

het schrijven van een briefje me t als onderwerp: 
Wil  jij boodschappen doen? of Feliciteer je  
buurvrouw met haar  verjaardag.  We  lezen ook in 
groepjes de kr ant.’  

Droombaan 
Aik wil  de lessen voorlopig blijven volgen. En hij 
denkt erover na om  zich in te schrijven voor een 
avondcursus.  ‘Ik wil nieuwe  dingen leren; meer  
kunnen’, z eg hij. ‘Ik droom er namelijk  van om ooit  
vrachtwagenchaufeur  te  worden. Daarvoor moet  
ik mijn groot rijbewijs halen. Het  theorie-examen 
lijkt mij best moeilijk. Ik wil  daarom eerst mijn 
Nederlands  verder  verbeteren,  anders ben ik bang
dat het niet  gaat lukken.’  

Mensen bereiken 
Alle  deelnemers zijn blij dat ze in de  Centrale  
Bibliotheek  aan de  Hoogstraat  les kunnen 
krijgen,  vertelt Vera.  ‘Ze  willen  juist  niet  in een 
buurthuis in hun eigen wijk les  krijgen,  want  daar  
kent iedereen ze.  Veel mensen schamen zich ervoo
dat ze moeite hebben met  de Nederlandse  taal.   
Ze zijn dan blij dat ze les kunnen krijgen op  een 
plek waar niemand hen kent.’  
 
Volgens  Vera zou het  goed zijn als  er meer  
taalklassen komen  voor mensen die  het  
Nederlands als eerste  taal hebben.  ‘Je kunt   
deze mensen het beste bereiken door  simpele  
posters  en folders neer  te leggen in buurthuizen,  
supermarkten en bij huisartsen’, denkt  ze. ‘Op  
zo’n poster  zet je  dan:  Wil  je beter leren  lezen  en  
schrijven? Bel dit telefoonnummer.  Deze doelgroep
zit weinig tot  niet  op  het  internet.  Veel websites  
zijn namelijk veel  te moeilijk voor ze.  Het is  
belangrijk om je  te  verplaatsen in de   doelgroep.’  
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Sander  Groenenboom (37) werkt als uit voerder aan
de bouw  van Little  C. Dit is het nieuwe  woon- en 
werkcomplex aan de k ade  van de R otterdamse  
Coolhaven. Namens bouwbedrijf  J.P.  van Eesteren 
geeft hij leiding aan een team van bouwvakkers  
die in de bouwput  aan het  werk zijn. Zo is  Sander  
ook ooit begonnen, maar hij heeft zich verder  
ontwikkeld: hij is  doorgeschoold. 

In de zestien jaar  dat hij in de bouw  werkt, heeft hij
de bouwwereld goed leren kennen. En ook de  taal  
die er gesproken wordt. ‘Het  is een heel inf ormele,  
platte  organisatie: je  ziet weinig verschil  tussen  
de baas  en zijn werknemers. Dat  wil zeggen dat ik  
dus gewoon ‘je’ en ‘jij’ z eg tegen onze directeur. En   
je hoort  soms ook wat  plat  taalgebruik.  Ja, soms  
zijn we  wel een beetje grof  in de bek. ’ 

Communicatie in de bouwput is heel belangrijk,  
vindt S ander. ‘Goede communicatie bepa alt  
volgens mij 70 tot 80 procent  van het bouwen.  
Dat kan hier  soms lastig zijn,  want  er lopen 
op  de  bouwplaats  mensen van verschillende  
nationaliteiten door  elkaar. Maar ik zeg vaak:  
Het maakt niet uit  of je  de  taal  verstaat,  als je je  
vak maar verstaat.’ 

 

 

Koppensnellen 
‘Voor de  fundering van een gebouw  moeten 
heipalen de grond in geslagen worden.  Als de  
paal dieper de grond in moet dan het  maaiveld,  
gebruiken we daarvoor een soort v erlengstuk.  
Dat w ordt een hoerenjong genoemd.  Om die  
te gebruiken moeten we  wel eerst de k op  - het  
kopwapen of stekwapen  - van de heipa al af  zagen.  
Dat  noemen we koppensnellen. 

Bij het  heien gaat de opzichter  kalenderen. Dat  
betekent  dat hij uitrekent hoeveel  slagen de hei-
installatie ma akt v oordat een heipaal een tocht  
(een afstand van 25 centimeter) aflegt.  Als  we dit  
weten, kunnen  we ook berekenen hoeveel slagen er  
nodig zijn om een heipaal  van een bepaalde lengte  
helemaal de grond in te heien.  

We heien met  een zwaar heiblok.  Als  we  daarmee  
op  de houten of betonnen heipaal  slaan, kan  
die bescha digen of  barsten. Da arom doen we er  
mutsvulling  tussen. Dat is  een houten blok over  de  
kop  van de heipa al, dat de kr acht een beetje dempt.’ 
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‘En pielemannetjes, dat is 
misschien heel iets   

anders dan je denkt’  

Snelheid 
Ad Schilt (55) werkt  al  dertig jaar in de bouw.  
Hij is namens bouwbedrijf ERA  Contour  als  
werkvoorbereider verantwoordelijk voor  alle  
gevels,  de bijzondere zwarte kozijnen en het  
staalwerk van Little C.  Zijn dagelijkse werk is  
onder andere communiceren met alle l everanciers  
en uitvoerders. Hij ziet  grote  verschillen tussen de  
bouwplaats  van vroeger en nu. ‘Het  tempo ligt   
tegenwoordig veel  hoger  dan vroeger. We  hebben 
meer z achte  winters en dus meer  dagen waarop  
we kunnen werken. En in de huidige  digitale  wereld 
gaat eigenlijk alles  veel sneller.’ 

De bouwvakkers  werken met hun handen.  Ad en 
zijn collega’s doen het v oorbereidende  werk met  
behulp  van schema’s, zijn  planningsbord en de  
bouwmodellen op zijn c omputer. ‘Vroeger l agen 
hier nog s tapels pl attegronden, pl annen en andere  
papieren.  Tegenwoordig kijken we in 3D-modellen 
van moderne  computerprogramma’s.  Als iemand 
wat komt  vragen,  dan roep ik vaak: Kijk maar in  
het model!’ 

De bouwtrein 
Als werkvoorbereider  is  het voor Ad belangrijk om 
de bouwtrein goed in te gaten te houden.  ‘Geen 
echte trein natuurlijk,  maar  de  verbinding tussen 
de bouwprocessen.  Op  verschillende plaatsen zijn 
de bouwvakkers met hetzelfde  werk bezig.  Je kunt  
zien aan de hoogt e  van de bouwkr anen welke  
verdieping ze  aan het bouwen zijn.’ 

Het werk wordt voorbereid in het  kantoor van Ad.  
Daar  werkt hij met  een bestek. ‘Daarmee bedoel   
ik geen mes,  vork en lepel. Dit is  ander bestek: een 
technische  beschrijving van wat we  gaan maken,  
waaronder materiaal, kleur  en vorm. En voordat  
een product w ordt geleverd, krijgen  we een 
monster: een voorbeeld van hoe he t eruitziet.’ 

• 

• 
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'Soms hoor je ook een  
term die sjiek klinkt’  

Een belangrijk moment  voor  de bouwers is  
wanneer een gebouw  wind- en waterdicht  is. ‘Dat  
is het moment  waarop  we binnen in het  gebouw  
beginnen met de afbouw. De  stukadoors en 
timmerlieden kunnen dan binnen aan de slag. Dan  
zijn er geen vervelende  weersinvloeden meer die  
om de hoek komen kijken.’ 

Ondertussen lopen er collega’s door zijn  kantoor  
die allerlei vreemde  termen gebruiken. ‘Onder meer   
een klezoor: daarmee bedoel en we dat stenen 
in vier delen (vier kl ezoors) worden opgedeeld.  
Een drieklezoor  is dan ook een driekwart v an een 
steen. En pielemannetjes,  dat is misschien heel  
iets  anders  dan je  denkt. Pielemannetjes zijn korte  
afstandhouders  tussen de bakk en waarin een 
betonnen vloer wordt  gestort.’ 

Schaften 
Tijdens de  schaft in de bouwkeet komen we Robin 
van Druten (27) uit Delft  tegen. Hij werkt  op  de  
bouwplaats namens ERA  Contour. Hij smeert  een 
boterhammetje  en vertelt  over hoe het is  als hij 
in  de put zit. ‘Dat wil z  eggen: de bouwput.   We  
houden van korte zinnen. Lekker  duidelijk.’ 

Praten met buitenlandse  collega’s is  soms moeilijk.  
Veel bouwv akkers uit Oos  t-Europa spreken geen 
Nederlands  en praten in gebrekkig Engels  of Duits.  
Robin: ‘Een Roemeense collega vroeg me een keer  
in het Engels  om een ‘disk’. Ik had geen idee. Pas  
later begr eep ik da t  hij daarmee een ronde slijptol  
bedoelde.’ 

Regelmatig moet hij nauw  samenwerken met  
zijn collega’s. ‘Dan moeten we bijv oorbeeld een 
onderdeel halen  en brengen. Daarmee bedoel ik 
dat een plaat of  plank een stukje na ar  voren of  
achteren moet w orden geschoven.  Anders ligt  ‘ie  
niet  waterpas, niet precies recht.’ 

De  tijd staat  niet stil. Toch hoor je  op de  
bouwplaats  soms termen uit  vervlogen tijden.  
Vroeger  werden bijvoorbeeld afstanden niet  
alleen in centimeters, maar  ook in duimen (inch) 
uitgedrukt. ‘Soms  vraagt een collega-timmerman 
om een tweetje of een drietje. Dat betekent  een 
stukje dat even lang is als  twee of drie duimen 
breed, ofwel  4,5 of  7 centimeter. Da t  is echt  iets  
van vroeger.’ 

Daarna legt hij uit  wat  kubelen inhoudt.  ‘Dat is  
met een soort grote slagroomspuit  (de  kubel) 
beton storten. E en mixer is hier  geen apparaat in 
de keuken, maar  een grote betonmolen.’ 

Soms hoor je   ook een term die sjiek klinkt.  
‘Een freatisch  vlak  is een duur  woord voor  
grondwaterspiegel. En met  de  term maaiveld 
bedoelen we he t straatniveau.  Of een collega die  
staat op de  zoveelste  slag  van de steiger.  Slag 
betekent v erdieping.  Ook een apart w oord is een 
aanpikkelateur, ook wel  rigger genoemd. Da armee  
bedoelen we iemand die bij de kraan klaar  staat  
om een lading aan een lus  vast  te mak en.’ 

Gebarentaal 
Op bouwplaatsen moet bouwvakkers  veilig 
kunnen werken, ook als z e geen of slecht  
Nederlands praten. Daarom komen Bouwend 
Nederland en vakbond FNV met  een nieuw plan: 
bouwvakkers moeten leren communiceren in 
gebarentaal. Die nieuwe  gebarentaal bestaat uit  
25 gebaren. Daarmee kunnen bouwvakkers  elkaar  
bijvoorbeeld waarschuwen voor struikelgevaar of  
als er een ambulance moe t  komen. 

• 

•  

 Taal op de bouwplaats 
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Dean Bowen over het belang van verhalen 

Een goede vriend zei ooit tegen me dat je verhalen  
moet accepteren. Hij bedoelde dat verhalen heel   
anders zijn dan bijvoorbeeld meningen en  
opdrachten die mensen geven. Daar kun je  
op reageren, maar op verhalen hoef je niet te  
reageren. Daarom zijn verhalen heel belangrijk  
voor de manier waarop we nadenken over onszelf  
en over anderen. Verhalen zijn de bruggen die we  
met taal kunnen bouwen. Met verhalen kunnen 
we elkaar beter begrijpen en uitleggen hoe we de  
wereld ervaren. 
 
Tegelijk is  taal het belangrijkste  gereedschap  dat  
we hebben om door  de  wereld te be wegen.  Wie de  
taal begrijpt, kan behoeften,  wensen en dromen  
duidelijk maken. Dankzij taal kunnen we zelfstandig  
zijn. En daarom is  taalonderwijs belangrijk.  

Leren luisteren 
Bij taalonderwijs denken de mees ten van ons   
waarschijnlijk terug aan de middelbar e school.   
Anderen denken misschien aan inburgerings-
cursussen en taallessen. Z elf denk ik aan creatieve  
taaleducatie  en hoe ik de poëzie leerde kennen op  
de basisschool.  Toen ik negen jaar  oud was, kwam  
er  een dichter bij ons in de klas. Een paar  weken  
achter  elkaar kwam hij met  ons  schrijven. Daar had  
ik veel  plezier van. 

Door  taallessen kunnen we  de  taal meestal beter  
begrijpen.  We hebben  namelijk de hel e dag door  te  
maken met  taal. Maar hoeveel  van deze  taal  gaat  
over wat we  écht willen vertellen?  Met vertellen  
bedoel ik niet hoe  we  onze mening of  opdrachten  
geven. Met  vertellen bedoel ik hoe  we praten over  
wie we  zijn, wat we  belangrijk vinden en waarom.  
Het is  vaak moeilijk om daarnaar  te luisteren. Maar  
als het lukt, kan er iets moois  ontstaan.  

Jongeren aan het woord 
Ik ben al  een paar jaar  actief in het  creatieve  
taalonderwijs. Da t  betekent dat  ik als dichter  
regelmatig voor de kl as sta om jongeren te l aten  
schrijven. Dit is niet  altijd makkelijk.  We  denken  
namelijk niet vaak na over wat we vertellen en hoe  
we  dat  doen. In het begin zal je  veel  weerstand bij  
jezelf ervaren.  Schrijven wordt v aak gezien als bezig   
zijn met moeilijke  taal  en lastige  onderwerpen. Maar  

dat is niet  waar. Het is heel jammer  dat mensen dat  
denken.  Juist deze jonge mensen gr  oeien op in een   
hele snelle  wereld. Z e hebben ons ie  ts  te  vertellen en  
iets  te leren. Maar hoe maak je jongeren enthousiast  
om hun verhaal  te vertellen? 

Spoken word 
Daar zijn natuurlijk heel  veel manieren voor. Eén  
voorbeeld wil ik graag uitleggen: Rotterdam wordt  
al enkele jar en de spoken word-hoofdstad van het  
land genoemd.  Spoken word is een combinatie  van  
literatuur  en theater. Een levendige manier  van  
dichten of  verhalen vertellen namens jezelf. Het  
enige  dat je  daarvoor nodig hebt: eerlijk zijn in wat je  
wil  vertellen. He t  is een vorm die direct  toegankelijk  
is voor  heel veel  mensen.  Een vorm die weinig vraagt,  
maar  veel geeft.  

In Rotterdam hebben we  veel getalenteerde artiesten  
en vertellers die een jongere generatie kunnen  laten  
zien wat  de  mogelijkheden zijn als  je verhalen vertelt.  
Zo hebben we Elten Kiene, medeorganisator  en host  
van Woorden Worden Zinnen. Een laagdrempelig  
platform voor woordkunst  in de  breedste  zin van  
het  woord. Elten is  altijd bezig met het  delen van  
zijn inzichten met  anderen.  Ook maakt hij veel  
begrijpelijke poëzie. Natuurlijk hebben we  ook onze  
voormalige stadsdichter Der ek Otte. Hij s taat altijd  
klaar voor  jonge  mensen die  gehoord willen worden.  
Zo  organiseerde hij jarenlang Paginagroots in de  
Rotterdamse  Schouwburg. Een platform dat nu is  
doorgegeven aan een nieuwe generatie.  Ook hebben  
we Mariana Hirschfeld,  een van mijn favoriete  
spoken word-artiesten. Zij helpt  de nieuwe  generatie  
om ook zelf  het geschreven woord te gebruiken.  
Samen met  Chery  en Rachel Rumai zette zij het  
platform La Raza op. Dit   is een stichting gericht op  
de zichtbaarheid van Latinx mensen in Nederland.  
En dan vergeet ik bijna Karin van Kalmthout, Ivan  
Words,  Takkie,  JR,  Neusa Gomes, Anne van Winkelhof,  
YMP  en nog zoveel meer Rotterdamse  dichters  en  
artiesten die ik niet  allemaal kan noemen. Ze zijn te  
vinden op  de  verschillende  podia in en buiten de  stad.  
Dit zijn mensen die zelf hebben mogen ontdekken  
hoe waardevol  het verhaal  is,  maar  ook weten dat  
gehoord worden alleen maar  werkt  als je zelf bereid  
bent  om te luisteren. En daarvoor bedank ik ze  
allemaal. 
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Woordenschatgame voor jonge kinderen 

WoordExtra zo hun  woordenschat op een speelse manier   
Squla, het bekende  vergroten. De  game is  gericht op kinder en tussen  
online platform de 3 en 6 jaar. 
om te oefenen in  
alle schoolvakken,  Gratis aanvragen 
ontwikkelde de  Organisaties  die  werken met kinderen in  
woordenschat- taalarme gezinnen, kunnen gr atis accounts  

game WoordExtra. Hierin  worden de  tweeduizend aanvragen voor deze kinder en.  Stuur een e-mail  
woorden die kleuters zouden moeten kennen naar klantenservice@squla.nl  en vermeld in uw   
geoefend. Dez e  woordenlijst  is ontwikkeld door  aanvraag bij welke organisatie u  werkt en  
het  Instituut v oor Taalonderzoek en Taalonderwijs  hoeveel  codes u wilt  ontvangen. Meer informatie  
Anderstaligen (ITTA). WoordExtra  bestaat uit ruim vindt  u op  www.squla.nl/woordextra. 
zesduizend quizvragen en games. Kinder en kunnen 

Geen #3

D
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I-TAAL 
In deze rubriek  vindt  u informatie over int eressante  websites en apps  
op he t gebied van taal. In dit   nummer zijn da t sites en apps die zich  
richten op de  taalontwikkeling van jonge kinder en. 

Apps voor jonge kinderen 

Gratis   Uw kind kan het  thema ·  Speciale woorden  
Kinderen Nederlands leren  dierentuin gratis spelen.  Als  Bekroonde app voor kinderen  
(met Emma), 2-7 jaar de  app bevalt, kunt u andere  met leerproblemen. 
Met de app Nederl ands l eren thema’s k open in de app of  u ·   Praatplaten en spelletjes   
helpt Emma peuters  en kleuters  kunt de pr o editie k open. van Wonderkind, zoals 
spelend hun woordenschat t e  bijvoorbeeld Kleine boerderij  
vergroten. Betaalde apps en Piraatjes. 

·  LetterSchool - Leren schrijven  ·  Suus en  Luuk*  
Hoe helpt Nederlands leren met  Ontdek de  vorm, klank, naam,   Verschillende apps in de  serie  
Emma uw  kind?  en het  geluid van alle 26 letters  Suus & Luuk (ontwikkeld door  
·  Spelend leren met uitdagende    in het Nederlandse  alfabet,   logopedisten). Bijvoorbeeld:  

spelletjes.  en van de nummers 1 tot 10. -  Zoek en Vind  
· Overzicht door  verdeling  ·  Juf Jannie (www.jufjannie.nl)  - Zoek en Vind: Winter  

 in thema’s (boerderij, kleding,    Diverse apps ontwikkeld door   - Suus en  Luuk: Op Vakantie  
vervoer, dierentuin). twee onderwijzers voor hun  - Suus  en Luuk: Sint erklaas 

·  Test de luis ter- en  eigen zoontjes. 
 leesvaardigheid van uw kind. ·  Heppi (www.heppi.nl)  

·  Leert  uitspraak en spelling en   Jop  de Giraf-apps van  
vergroot de woordenschat  schrijver/illustratrice en  *    Alleen verkrijgbaar in  de   
 met herkenbare plaatjes. moeder Esther  van Naaldwijk.  Apple  App store 
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 Interview Hana Aldabbour 

In Damascus gaf de Syrische Hana Aldabbour met veel 
plezier les op een basisschool. Vier jaar geleden kwam 
ze naar Nederland. Omdat ze de Nederlandse taal nog 
niet goed spreekt, is het lastig om in Nederland les te 
geven. Daarom besloot Hana van haar hobby haar werk 
te maken. Haar nieuwe werkplek? Tussen de pannen en 
kruiden in haar eigen keuken. 

Als we Hana thuis opzoeken, worden we hartelijk 
ontvangen. De tafel staat vol met de lekkerste 
Syrische hapjes. Hana’s man Said en dochter Aya 
zijn nieuwsgierig en doen graag mee met het 
gesprek. 

Het leven in Syrië 
Hana vertelt dat ze samen met haar zoon 
Mohammed (15 jaar) bijna vier jaar geleden naar 
Nederland kwam. Haar man kwam een paar 
maanden later met de andere kinderen: Duaa 
(17 jaar), Aya (13 jaar), Hamza (12 jaar) en Ziena 
(6 jaar). ‘Ik houd zoveel van kinderen, dat ik in 
Syrië besloot les te geven op een basisschool’, 
vertelt Hana. ‘Voordat ik ging werken, studeerde ik 
geschiedenis aan de universiteit. Daar heb ik mijn 
man Said ontmoet. Hij studeerde ook geschiedenis. 
Na zijn studie ging hij tuinen ontwerpen en 
aanleggen.’ 

Een vreemde taal leren 
In Nederland veranderde er veel voor het gezin. 
Hana en Said zagen al snel dat hun kinderen de 
Nederlandse taal veel sneller leerden dan zij. 
Tijdens het gesprek vertaalt dochter Aya soms 
woorden of zinnen naar het Arabisch, en weer 
terug naar het Nederlands. ‘Spreken vind ik het 
moeilijkst’, legt Hana uit. ‘In de taallessen gaat 
het vooral om lezen en schrijven. Dat vind ik niet 
zo moeilijk. Dat komt doordat wij in Syrië ook 
Engels op school krijgen, daardoor kennen we het 
alfabet al.’ Said, die volgend jaar examen doet op 
B1-niveau: ‘De grammatica is moeilijker dan in het 
Arabisch, en het is moeilijk om te weten of je de of 
het moet gebruiken. Ook vind ik het lastig als één 
woord verschillende betekenissen heeft.’ 

In Nederland gebruiken we de taalniveaus A1, A2, B1, 
B2, C1 en C2. Het niveau geeft aan hoe goed iemand 
het Nederlands begrijpt en spreekt. A1 is makkelijk, 
C2 is juist erg moeilijk. Afgelopen voorjaar haalde 
Hana haar A2-inburgeringsexamen. Ook volgde ze 
een cursus B1. ‘De meeste grammatica zit al in de 
A2-cursus’, vertelt ze. ‘B1 is handig voor mensen die 
bijvoorbeeld nog een opleiding willen doen aan het 
hbo of de universiteit. Omdat ik ook nog vijf kinderen 
heb, besloot ik een cursus te doen die mij helpt om 
een baan te vinden.’ 

Passie voor koken 
Hana wist al snel wat voor werk ze wilde: iets met 
eten en koken. Lekker Syrisch eten maken is al jaren 
haar grote hobby. En de keuken is haar favoriete 
plek in huis. In Delfshaven volgde Hana dit jaar een 
opleiding tot cateringmedewerker bij Tafelvanzeven. 
Voor de opleiding werkt Tafelvanzeven samen met 
het Albeda College. ‘Op het Albeda College was een 
vrouw die mijn hummus heel lekker vond, zij noemde 
mij de hummus-koningin’, vertelt Hana lachend. 

‘Het is mijn droom om een eigen bedrijfje te hebben. 
Ik heb al een Facebookpagina én een naam: 
Damascus Kasteel. Dit is een bekend kasteel in de 
stad waar wij woonden.’ Wie een kijkje neemt op 
Hana’s Facebookpagina ziet heerlijke gerechten en 
prachtige taarten voorbijkomen. ‘Pasgeleden kookte 
ik voor vijftig mensen. Dit deed ik in het flatgebouw 
waar ik één keer per maand vrijwilligerswerk doe. 
De mensen die daar wonen, kunnen in een grote 
zaal samen eten. Ik help dan in de bediening. Maar 
nu mocht ik dus zelf Syrisch koken. Daarbij kreeg ik 
veel hulp van mijn man en kinderen. Dit was heel 
leuk om te doen!’ 
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Thuis voelen 
Om een eigen bedrijf  te beginnen, is het handig 
als je het Nederlands  goed begrijpt  en spreekt.  
‘Hier in Nederland is het moeilijker  om een bedrijf  
te beginnen dan in Syrië. Er zijn heel  veel regels’,  
vindt Hana.  ‘Daar heb ik dus  wel  wat hulp bij 
nodig. Gelukkig zijn er veel  mensen die willen 
helpen. Zo helpt  een Nederlandse  vriendin mij 
met moeilijke brieven. En vroeger kwam er  een 
taalvrijwilliger bij ons langs. Zij hielp  ons met  
taaloefeningen.’ 

Nu ze  een paar jaar in Nederland wonen,  voelen 
Hana,  Said en hun kinderen zich steeds meer  
thuis. Hana: ‘Ik zeg nu meteen tegen mensen: 
‘Langzamer pr aten alstublieft.’  Of: ‘Kunt  u dat  
herhalen?’ In het begin was het best  spannend 
om in deze  straat  te komen wonen. Het  was  toen 
heel lastig om met buren te praten. Maar het  gaat  
steeds beter  en we hebben leuke  contacten.’ 

‘Het is mijn droom om een 
eigen bedrijfje te hebben.   
Ik heb al een Facebook-

pagina én een naam: 
Damascus Kasteel’  

Hana wil de Nederl andse  taal graag beter  
spreken. ‘Als ik  bijvoorbeeld een afspraak heb  
bij de gemeente, gaat een vriendin van mij mee.  
Zij vertaalt  dan voor mij. Dat is  soms lastig,  
omdat zij mij niet  altijd goed begrijpt. Dan 
geeft zij misschien verkeerde informatie  aan de  
medewerker  van de  gemeente. Daarom vind ik het  
belangrijk om zelf goed Nederlands  te spreken.’ 

Leer-werkprogramma  serveren eten uit allerlei landen die  werk zoeken. Deelnemers  
Keukentaal - aan een groep mensen. Dit   doen leren bijvoorbeeld hoe ze  een 
Tafelvanzeven zij bij organisaties in de horeca,  sollicitatiebrief schrijven. 
Deelnemers van het welzijn en zorg.  Voorbeelden 
programma Keukentaal van  zijn Laurens en de R otterdamse  Wil u zelf aan de slag? 
de Tafelvanzeven krijgen een  Munt.  Voor meer inf  ormatie over de  
opleiding en doen werkervaring  toolkit Empowerment  en het  
op. Keukentaal is bedoeld voor  Lesmateriaal van programma Werk ze! kunt u 
Rotterdammers die moeit e  Stichting Lezen &  contact opnemen met S tichting 
hebben met het Nederlands,  Schrijven Lezen & Schrijven. 
moeilijk een baan kunnen vinden  De  vrouwen krijgen één keer  E-mail: info@lezenenschrijven.nl 
én heel  erg van koken houden.  per week les  in Huis van de Wijk Tel.: (070) 302 26 60 
Het programma duurt zes  Schiemond. De professionele  
maanden.  taaldocenten werken onder  Resultaten 

andere met  de lesmaterialen Er zijn mooie resultaten 
Deelnemers gaan één ochtend,  uit de  toolkit  Empowerment  behaald met de  trajecten van 
middag of avond in de  week van Stichting Lezen & Schrijven.  de Tafelvanzeven. E en aantal  
naar school. Me t deze opleiding Met het programma In je kracht  vrouwen heeft w erk gevonden,  
bereiden zij zich voor op de  werken vrouwen aan hun en een paar  vrouwen hebben 
oficiële examens  voor de  zelfvertrouwen.  Ook ontdekken een eigen bedrijfje in c atering.  
horeca (sociale hygiëne,  zij wat  hun eigen wensen en Alle  vrouwen zijn gemotiveerd 
cateringmedewerker B) bij de  mogelijkheden zijn.  geraakt  en hebben zichzelf  
Tafelvanzeven. positief ontwikkeld.   

De docenten gebruiken ook 
Ook werken zij minimaal  één het programma Werk ze!. Dit  
ochtend, midda g of avond in de  is een programma speciaal  
week in de catering. Z e k oken en voor laaggeletterde mensen 
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‘Taalvrijwilliger zijn
is dankbaar werk ’ 

GeenPunt #3

 

In 2015 werd Odette Dijt  taalvrijwilliger in het  Taalcafé in de  
Centrale Bibliotheek. In die  tijd kwamen er  vooral  Syrische  
bezoekers. Na een  klein jaar begonnen de   Syriërs allemaal aan 
een opleiding of  baan. ‘Dat gaf  me een gevoel  van trots, ma ar  
tegelijkertijd werd het leeg aan de  cafétafel.’ Nu heeft  Odette  
vooral gesprekken met expats: mensen die door  werk of studie  
in Nederland wonen.  ‘Ook heel interessant,  want ik ben zelf  ook 
expat geweest.’  

Vanaf jonge leeftijd houdt  Odette  erg van taal  en 
boeken. Z e  werd geboren op  Curaçao  en woonde  
als kind tien jaar lang in Nigeria en Portugal.  ‘In 
Nigeria leerde ik de Engelse  taal.  Voor  een kind is  
het makkelijk om een nieuwe  taal  te leren.’  Jaren 
later  woonde ze  een paar maanden in Wales  
(Engeland) om Welsh te l eren, de moeilijk e  taal  
van haar schoonfamilie. ‘Ik weet dus hoe he  t  is om 
in een vreemd land een nieuwe  taal  te leren.  Als  
volwassene is  dat zeker niet makkelijk.’  
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Centrale Biblio theek actief als  taalvrijwilliger. ‘We  
geven geen taalles, maar bieden de mogelijkheid  
om met  elkaar  te praten’, legt ze uit.  ‘Er hangt  een  
gezellige sfeer en voor de bez oekers is he  t ook  
belangrijk om andere mensen te leren kennen. Het 
contact met  Syriërs  was heel interessant. Het  was  
dankbaar  werk, maar  soms  ook moeilijk. Zij hadden  
vaak veel meegemaakt. De  gesprekken met hen  
waren daarom heel anders dan met de expats die  
naar Nederl and zijn gekomen voor studie of w erk.’  
In haar vrijwilligerswerk kan Odette  iets voor  
anderen betekenen. ‘Nederlands spreken is  

heel belangrijk om de  taal  te leren.  Als je het  
Nederlands niet  goed begrijpt, is het moeilijk om 
helemaal  te kunnen meedoen in de  samenleving.  
Taal heeft namelijk alles  te maken met  
verbinding,  voor jez elf opkomen, gezondheid en 
democratische waarden.’ 
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st over de biblio theek en 
Stichting Lezen & Schrijven,  die beide betrokken 
zijn bij de  taalcafés.  ‘Toen ik mij aanmeldde, kreeg 
ik een training van Stichting Lezen & Schrijven.  
Hierin leerde ik hoe ik de bezoekers het best  
dingen kan uitleggen. De bibliotheek zorgt  altijd 
voor k ofie,  thee en koekjes, en ook de directeur  
komt v aak even kijken.’ 

Meestal zit  er een vast groepje  van zo’n zeven  
mensen bij Odette aan tafel. Zij  komen onder andere  
uit Frankrijk,  Spanje, Roemenië,  Turkije  en Iran.  ‘Er zijn  
veel  taaloefeningen beschikbaar, maar ik vind het  
ook leuk om zelf  de bijeenkomsten voor  te bereiden.  
Dan kies ik vaak onderwerpen uit het nieuws  die  
ik zelf interessant  vind en waar zij iets  van kunnen  
leren. Ook doen we  regelmatig taalspelletjes.’ 
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Odette  
meer zelfvertrouwen door haar  vrij-
willigerswerk in het  Taalcafé. Ze  
vindt het mooi om te zien dat  ook het  
zelfvertrouwen van haar bezoekers  
groeit. ‘Ik vind het  leuk dat de  
bezoekers niet  alleen van mij leren,  
maar ik ook van hen. Ik zeg altijd 
tegen ze  dat ik van alle  talen houd.  
Daarom ben ik gestart met  de  
lerarenopleiding Engels. Ik geloof  
in een leven lang leren!’ 

‘Ik vind het leuk  
dat de bezoekers 

niet alleen van  
mij leren, maar ik 

ook van hen’ 

Taalvrijwilliger worden  
bij Bibliotheek Rotterdam 

In het Taalcafé in de biblio  theek oefenen 
Rotterdammers met het  spreken en lezen 
van de Nederl andse  taal. Taalvrijwilligers  
helpen de deelnemers hierbij.    

Wat houdt het in? 
Als  taalvrijwilliger  ontvang je bezoekers  
van het Taalcafé.  Ook oefen je samen de  

Nederlandse  taal.  Als  we het project bespreken,  
denk je mee  en deel je jouw  ervaringen.  
Een opleiding als docent  is nie t  nodig.  Wel  
verwachten we een goede beheer sing van het  
Nederlands én veel enthousiasme. 

Wat staat er tegenover?   
 ·  Een nuttige en leuke ervaring. 
 ·  Begeleiding en workshops door  Stichting  
 Lezen & Schrijven. 
 ·  Vergoeding van de r eiskosten en verzekering. 
 ·  Een kerstcadeau en een jaarlijks uitje. 

·  Gratis lidmaatschap  van Bibliotheek Rotterdam. 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
Stuur  een mail naar Ellen Pannevis, UVV (Unie  van 
Vrijwilligers): ellen@uvvrotterdam.nl. UVV zoekt  contact  

 met  mensen die  graag vrijwilliger willen worden. Ook 
ondersteunt  UVV  vrijwilligers op pr aktisch gebied.  
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met de  taalpartners in  Zuid-Holland een vrijwilligersdag 
voor  taalvrijwilligers. We willen vrijwilligers  inspireren en 
de mogelijkheid bieden hun kennis  te  vergroten over het  

verbeteren van vaardigheden bij laaggeletterden. 

Ook dit  najaar organiseert S tichting Lezen & Schrijven een  
vrijwilligersdag. De  dag start met  een lezing. Daarna kunnen 

vrijwilligers kiezen uit  een verschillende interessante  workshops.  
Tijdens  de lunch kunnen zij de informatie- en materialenmarkt  
bezoeken.  Samen sluiten we de dag feestelijk af!  
 

Ook professionals,  die  de  vrijwilligers begeleiden, zijn van harte  
welkom! De datum en locatie  voor de  vrijwilligersdagen worden 
bekendgemaakt via:  www.lezenenschrijven.nl/vrijwilligersdagen. 

  

 

 Interview Odette Dijt 

26 27 



  

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 

  

   
     

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 
   

 

 

'Extra spelen en 
leren op een 

voorschool stimuleert 
de ontwikkeling' 

ADVERTENTIE 

Jamila en Yamina 
Peuterconsulenten 

CJG Delfshaven 

CJG 
Centrum voor 

Jeugd en Gezin 
Als kinderen achterblijven in hun 

taalontwikkeling, kunnen ze niet alles 
uit het leven halen. Daarom helpen 

peuterconsultenten Rotterdamse 
peuters die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. 

www.centrumvoorjeugdengezin.nl 

taal & geld 

met 80% 
tevreden deelnemers 

19.000 
afgeronde trajecten 
(taal, rekenen en /of 

digitale vaardigheden) 

B 
A 

C D 

taal & ontwikkeling 

taal & werk 

50% Rotterdamse 
netwerkpartners 
neemt actie in de 
eigen organisatie 

VERBETEREN 
BASISVAARDIGHEDEN 

LAAGGELETTERDEN 

... en begrijpelijk 
te communiceren 

... het taalniveau 
te verhogen 

KWALITATIEF 
EN 

BEREIKBAAR 
AANBOD 

Via onderwijsinstellingen, eigen locaties 
cursusaanbieders, Huizen van de Wijk, biblio-
theken, sportverenigingen en andere plaatsen. 

taal & gezondheid 

DE GEMEENTE 
GEEFT HET GOEDE 

VOORBEELD DOOR... 

RUIMTEVOORNIEUWEIDEEËN 

DOELEN: 

Ongeveer 90.000 Rotterdammers tussen de 16 en 65 jaar 
zijn laaggeletterd. Ze hebben moeite met basisvaardigheden 
in het Nederlands: lezen, schrijven, rekenen en/of digitale 
vaardigheden. Hier willen we iets aan doen, zodat alle 
Rotterdammers kunnen meedoen in onze maatschappij. 

KIJKEN WAT WERKT 
We doen onderzoek 

en monitoring. 

We bieden 
taal aan via 

4 sporen: 

Taal in Rotterdam2019 – 2022 

Meer weten? www.rotterdam.nl/taal 

Dit is een samenvatting van het Beleidskader Taal 
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 Charlois,  

Feijenoord en IJsselmonde meedoen a an de gedichtenwedstrijd 
Geluk op Zuid. De    wedstrijd was een groot succes: er zijn  maar  
liefst 251 gedichten ingestuurd. Deze zijn allemaal  terug te  
vinden in een mooie gedichtenbundel.*  

De  juryleden,  onder wie  burgemeester Ahmed 
Aboutaleb, kozen per  gebied drie  winnaars. Zij wonnen 
een abonnement  op kindertijdschrift DICHTER (te koop  
via www.plint.nl). 

In elk gebied is bo vendien een gevelgedicht gemaakt. Uit  
drie  van de negen  winnende gedichten is een bijzonder  
fragment gekozen en op een muur geschilderd. Elk   
gedicht heeft zijn eigen unieke  vormgeving gekregen. Zo  
kan iedereen de prachtige  woorden van Fien,  Joëlle  en  
Dieudonné lezen. Een gedicht zomaar buiten op  straat 
maakt  de buurt  een beetje mooier. Het kan je  verrassen  
of aan het denken zetten. En  wie de gevelgedichten  
graag zelf wil bekijk  en: de adressen staan onder de  
foto’s. 

Geluk op Zuid werd in  2019  uitgevoerd door stichting 
de Zoek  naar  Schittering,  Het Gelukshuis -Alacritas- en  
GEEN POEHA, zaak  voor poëzie.  
De dichtwedstrijd werd mogelijk gemaakt door  
gemeente R otterdam, wijkcomité  Tarwewijk, Wijkwinkel  
Tarwewijk, wijkraden  Hillesluis en  Kop van Zuid,  
gebiedscommissie IJsselmonde, Elise Mathilde Fonds,  
Job Dura Fonds, DeltaPORT Donatiefonds,  Snickers  de  
Bruijnstichting, en de Biblio theken Charlois,  IJsselmonde  
en Feijenoord.  Op  dit moment is het nog niet bekend of  
en wanneer Geluk op Zuid een vervolg krijgt.  
www.gelukopzuid.nl  

*    De  gratis  dichtbundel kan besteld worden via   

info@dezoeknaarschittering.nl  (zo l ang de  voorraad strekt  

en tegen betaling van de verzendkosten).   

De bundel is  ook online  te lezen via  www.gelukopzuid.nl.  

Oeps   
Ik ben lief  
ik ben mooi  
als ik blij ben  
ben 

Fien van Nispen, 9 jaar,  Charlois 
Ontwerper: Jahua Overveen –  Lasergun Design

Locatie: zijgevel basisschool De  Globe in 

de  Tarwewijk (Den Hertigstraat 32/hoek 

Wolphaertsbocht 399) 

Geluk is bijzonder  
Geluk is slechts een woord  
Maar jij maakt het een  
daad   Vriendschap  
is geluk maar gaat kapot  
door verraad  Vertrouwen  
is een vak dat is iets van  
niet zomaar gaat geniet  
van een moment maar de  
de herinnering die staat  
Geluk is hetgene  
waardoor je lacht  
soms is het iets wat  
je niet verwacht  
Geluk is hetgene wat je  
tranen zal drogen en je  
Verdriet verstoten 

Joëlle  Gomez, 11 jaar, IJsselmonde 
Ontwerper: Ricardo  van Zwol  - R75 voor Kunstwerk 

Locatie: Emelissedijk 4/kopse k ant aan de R eyersdijk,  

in de  wijk Hordijkerveld 

 

Dieudonné Kiesel, 9 jaar, Feijenoord 
Ontwerper: Jantine Zandbergen –  Studio Haelsum 

Locatie: Slaghekstraat 33 –  55 in de  wijk Hillesluis 

Waar komt geluk vandaan?  
Waar komt geluk vandaan?  
Als je geen geluk hebt  
is het dan met je gedaan?  
Als de zon ondergaat  
en de nacht begint  
Dan is het de wind die zingt  
en ’s morgens de vogels die fluiten  
Is dat geluk?  
Of is geluk verliefd zijn?  
Of doet dat alleen maar pijn?  
Hoelang duurt geluk ?  
Is geluk voor eeuwig?  
Als ik één wens mocht kiezen voor  
iedereen  
dan wenste ik gelijk  
dat iedereen gelukkig mocht zijn  
Waar komt geluk vandaan?  
Dat weet ik nu wel  
Geluk komt van alles en iedereen  
En als je alleen bent  
komt dat geluk van jou 

GeenPunt #3  Straatpoëzie 
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Wist  je dat  je ongeveer 150 spier en gebruikt om te pr aten
En dat ongeveer 1  procent v an alle mensen op  de  wereld  

stottert? Logopedist-stottertherapeut Lesley Bosschaar
weet  alles  af  van dit lastige probleem. En Benjamin Groe

deelt  zijn persoonlijke ervaringen met stotteren én de  
succesvolle  therapie  die hij bij Lesley  volgt. 

? 

t 
n 

‘Het probleem van stotteren begint in de hersenen’,  
vertelt  Lesley. ‘Praten is de moeilijk ste activiteit  
als het  gaat  om motoriek: het bewegen van je  
lichaam.  Je  gebruikt heel  veel  spieren in je  tong,  
keel  en lippen om de juiste klanken te maken. Bij 
stotteren gaat de samenwerking tussen al deze  
spieren niet helemaal handig.’  
 
Stotteren heeft  dus niets  te maken met  of iemand 
wel  of niet  goed is in taal, benadrukt Lesley.  
‘Daarom noem ik stotteren geen taalprobleem,  
maar  een spraakprobleem. Dit kan zorgen voor  
problemen in de communicatie.’ 

Aanleg voor stotteren 
Als logopedist-stottertherapeut bij Stottercentrum 
Rotterdam geeft  Lesley  therapie aan mensen van 
alle l eeftijden. ‘Vaak begint stotteren op jonge   
leeftijd. De  oorzaak van stotteren is nog niet  
bekend.  Wel  weten we dat genen ermee  te mak en 
hebben. Het is meestal  erfelijk: als iemand in de  
familie stottert, dan bestaat de k ans dat een kind 
ook gaat  stotteren. Het is in ieder  geval zo  dat  
iedereen die stottert  hier aanleg voor heeft. Die    
aanleg is soms erfelijk en soms ook niet.’  

Meestal begint   het stotteren door een gebeurtenis,  
bijvoorbeeld naar school gaan. ‘Het  kán ook 
te maken hebben met  taal’, zegt Lesley.  ‘Als  
de ouders heel  goed zijn met  taal en veel  van 
het  jonge kind  verwachten, dan kan dit ervoor  
zorgen dat  het stotteren begint.  Ook kan een 
taalontwikkelingsstoornis (T OS) ervoor z orgen dat  
iemand begint met  stotteren.’ 

Therapie op jonge leeftijd 
Hoe jonger het kind is, hoe  groter  de kans  dat  
het  stotteren kan verdwijnen. Soms verdwijnt  het  
stotteren vanzelf. Als  het  stotteren niet vanzelf  
verdwijnt,  dan kan logopedie-stottertherapie  
helpen. Lesley: ‘Therapie  op jonge leeftijd biedt  
de grootste k ans om te her stellen van stotteren.  
Wanneer kinderen ouder  worden,  wordt het heel  
moeilijk om te her stellen van het stotteren.’ 

Hindernis 
Tweedejaars student geneeskunde Benjamin  
stottert  al zo lang hij zich kan herinneren.  ‘Toen 
ik heel jong was, heb ik therapie  gehad bij een 
logopedist. Het hielp helaas  weinig en dus bleef ik 
stotteren.’ 

Voor Benjamin  waren zijn stotters  vaak een 
hindernis. ‘Ik kon altijd normaal  functioneren en 
ben gelukkig niet  gepest. Maar ik heb  er  wel  veel  
last  van gehad in mijn dagelijks leven. Zo  denk 
ik altijd na of  de persoon met  wie ik praat  een 
bepaalde mening over mij krijgt  als ik stotter.  
Daardoor krijg  ik meer spanning en ga ik dus  
sneller en erger stotteren. Heel   vervelend is dat.  
Ook vervelend: als de mede werker bij de k  assa 
vraagt  of ik een tasje  wil  en ik kom moeilijk uit  
mijn woorden. Het is iets kleins, maar  daar kan ik 
dan nog uren over nadenken. Doordat ik stotterde,  
vermeed ik regelmatig situaties.’  

  

 

 Wist jij dit over stotteren? 

33 



GeenPunt #3

34 

 
   
    

 
  
    

    
 

  
 

  

 

   
   

    
     

    
  

      
     

   
 

  
 

 
 

  
  

 

   
  

  
 

   
 

   
   

    
 

    
  

 
 

 Wist jij dit over stotteren? 

De invloed van emoties 
Dat het leven makkelijker is zonder stotteren 
weet Benjamin ook. Hij vertelt over een bijzonder 
jaar, waarin hij tijdelijk niet meer stotterde. ‘Dit 
gebeurde nadat ik voor het eerst het meisje had 
ontmoet met wie ik een langeafstandsrelatie 
had. Emoties spelen dus een hele grote rol bij het 
stotteren.’ 

Net als bij veel andere mensen die stotteren, zijn er 
bij Benjamin bepaalde situaties die het stotteren 
erger maken. ‘Spreken voor grote 
groepen, een presentatie geven, 
en voor het eerst met nieuwe 
mensen praten. Dat zijn wel  de  
momenten waarop ik erger kan 
gaan stotteren.  Je heb t dan 
vaak te maken met lichamelijke  
spanning, be wust of onbewust.’   

De stap naar therapie 
Toen Benjamin aan de Er asmus
Universiteit geneeskunde ging 
studeren,  wilde hij ook iets  
aan zijn stotters doen. ‘Op de  
middelbare school ha d ik een 

 

vaste klas met mensen die  wisten dat ik stotter  
en waar ik bekend mee  was. Nu ontmoet ik veel  
nieuwe mensen en moet ik meer presentaties  
geven. Na  mijn studie geneeskunde  wil ik gr aag 
hart-longchirurg worden. Als  arts  moet  je veel  
samenwerken en gesprekken voeren met  patiënten.  
Omdat ik heel  ambitieus ben,  wil ik niet  dat  
stotteren mij daarin tegenhoudt.’ 

Tijdens de  therapie  werken we aan drie dingen,  
vertelt  Lesley. ‘In de eerste pl aats gebruiken we  
technieken waardoor de stotters minder  of  minder  
heftig worden. Denk bijvoorbeeld aan langzamer  
praten. De  therapie  gaat  ook in op hoe iemand 
omgaat met zijn stotteren.  We hebben het  dan 
over gedachtes en emoties en hoe je  deze kunt   
beïnvloeden. En  tot slot gaat  het om bepaalde  
vaardigheden in de communicatie, bijv oorbeeld de  
ander blijv en aankijken als je  stottert.’ 

Expres stotteren 
Benjamin was verbaasd hoe snel de therapie 
bij hem werkte. ‘Bij mij is het stotteren vooral 
mentaal. De techniek die ik van Lesley heb geleerd, 
is zo simpel dat ik er eerst om moest lachen. Die 
techniek heet ‘expres stotteren’. Als ik bang ben 
om te gaan stotteren en hiertegen vecht, zorgt dit 
er juist voor dat ik ga stotteren. Het helpt dan om 
mezelf voor te nemen dat ik expres ga stotteren. 
Dit neemt de spanning weg en daardoor stotter ik 
uiteindelijk minder.’ 

Door de  therapie is he  t stotteren 
bij Benjamin bijna verdwenen.  
‘Ook ga ik uitdagingen aan’,  
vertelt  hij. ‘Tijdens een college  
beantwoord ik de vragen van 
de docent. En al s ik  iets aan een 
onbekend persoon moet  vragen,  
dan doe ik da t gewoon. Door   
deze positie ve ervaringen gaat  
praten zónder stotteren steeds  
makkelijker.’ Er zijn nog wel  
dagen of momenten waarop 
Benjamin stottert. 'Tijdens de 
therapie bespreken we hoe 

dat komt en kijken we samen of daar oplossingen 
voor zijn. Lesley heeft me ook geleerd mijn stotters 
minder erg te vinden. Hierdoor heb ik meer zin om 
te praten met andere mensen.’ 

Omgaan met mensen die stotteren 
Volgens Lesley denken sommige mensen dat 
personen die stotteren dom zijn. ‘Dat is absoluut 
niet zo’, benadrukt hij. ‘En helaas worden mensen 
die stotteren nog regelmatig gepest. Sommigen 
kunnen een bepaalde studie niet volgen of worden 
ontslagen vanwege hun stotteren. En tijdens 
vergaderingen komt het voor dat mensen die 
stotteren niet de kans krijgen om iets te zeggen. 
Dat is zonde en heel vervelend voor degene die 
stottert. Mijn tip: luister geduldig naar de ander en 
geef hem of haar de tijd. Voel je je ongemakkelijk 
als iemand anders stottert? Vraag dan gewoon 
aan die persoon wat je het beste kunt doen. Maak 
het bespreekbaar!’ 
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Interview Michel Driessen 

Wie in de supermarkt loopt, kan kiezen uit veel kruiden 
en specerijen. Er zijn allerlei speciale soorten, zoals 
gevriesdroogde Italiaanse kruiden, inmaakkruiden en 
natriumarm dieetzout. Voor mensen die bij kruidenbedrijf 
Verstegen werken, is het belangrijk om te weten wat deze 
omschrijvingen inhouden en hoe ze de kruiden moeten 
bewerken en verpakken. Sinds kort kunnen de medewerkers 
taallessen volgen. ‘Beter worden in lezen en schrijven kost 
moeite, maar het is heel belangrijk om goed te kunnen werken’, 
zegt Michel Driessen. Hij is de directeur van Verstegen en 
beantwoordt vijf vragen over taal op de werkvloer. 

1. Waarom vind je 
taallessen belangrijk? 

‘In Rotterdam wonen en werken veel mensen die 
taal moeilijk vinden. Zij kunnen soms niet met 
belangrijke en leuke dingen meedoen. Ook als 
je een computer of telefoon gebruikt, moet je 
kunnen lezen en schrijven. Als dat niet lukt, haal 
je misschien niet alles uit het leven. Ik geloof dat 
iedereen talenten heeft. Maar ik weet ook dat niet 
iedereen zijn talenten aan de wereld kan laten 
zien. Dat is heel jammer! De vraag is: wat wil je 
daar als bedrijf of organisatie mee doen? 

Ik wil dat mensen het beste uit zichzelf kunnen 
halen. Daarom bieden we de medewerkers van 
Verstegen taallessen aan. Na de lessen krijgen ze 
een diploma. De taallessen zijn heel erg gericht 
op de praktijk. Wat deelnemers tijdens de cursus 
leren, kunnen ze gelijk op de werkvloer gebruiken. 
Vanwege voedselveiligheid moeten onze mensen 
alles wat tijdens de productie gebeurt, opschrijven. 
We werken steeds meer met computers, ook om 
verlof aan te vragen. Dit gaat beter na de cursus. 
En de cursus motiveert om nóg meer nieuwe 
dingen te leren. Beter lezen en schrijven helpt om 
door te stromen naar een hogere functie. Taal 
is onmisbaar op de werkvloer; kunnen lezen 
en schrijven is belangrijk voor de veiligheid, 

nauwkeurigheid en productiviteit. Door hier als 
werkgever in te investeren, zorg je ook voor meer 
betrokkenheid bij het werk en de organisatie.’ 

Voor wie zijn de taallessen? 
‘Iedereen die bij Verstegen werkt, mocht zich 
aanmelden voor de taalcursus. Zij kregen eerst 

2. 

uitleg over de lessen. Daarna hebben ongeveer 
veertig mensen zich opgegeven voor de cursus. Ik 
ben blij met zo’n grote groep. Mensen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal, vinden het 
soms moeilijk om daarover te praten. Dit kan een 
reden zijn zich niet op te geven voor de cursus. 
Degenen die de taallessen organiseren, hebben 
leidinggevenden gevraagd wie zij wilden opgeven. 
Iedereen die ze noemden, heeft zich uit zichzelf 
opgegeven. Daar ben ik heel trots op! 

Het zijn vooral de werknemers die kruiden en 
verpakkingen maken of in het magazijn werken. 
Mensen die op kantoor werken, zijn al veel met 
lezen en schrijven bezig. Zij vinden taal meestal 
minder moeilijk. Elke medewerker die zich 
aanmeldt, maakt eerst een toets. Zo weten we 
wat iedereen nog kan leren. De toets bestaat 
uit teksten met vragen en schrijfopdrachten. 
Bijvoorbeeld een e-mail aan een vriend of een 
boodschappenlijstje.’ 
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5. Heb je tips voor bedrijven die ook 
taallessen willen geven? 

‘Tip  één: gewoon beginnen. Dan leer je  wat  goed 
gaat en wat  niet. Z o hebben  we ontdekt dat  
onze mede werkers erg enthousiast  zijn over de  
lessen. Daarom willen we nog meer lessen gaan 
ontwikkelen.  We denken er z elfs over na om ook  
lessen te ontwikkelen voor de  familie  van onze  
mensen.  

Mijn tweede  tip is: vertel je medewerkers ruim voor  
de start dat  je  taallessen gaat geven. Dan  kunnen 
ze  er  even rustig over nadenken. En misschien 
willen ze zelfs meedenken over  de inhoud van de  
lessen.   

3. Hoe ziet zo’n taalcursus eruit? 
‘We hebben drie  groepen gemaakt. In  iedere groe
zitten mensen met hetzelfde niveau. Het  eindnive
waar  we naar  streven is mbo-niveau 2.  Elke  groe

p 

krijgt  andere lessen,  die precies bij hun niveau 
passen. Ma ar alle l essen gaan over l ezen, schrij
luisteren en praten op de  werkvloer bij  Verstege
Denk bijvoorbeeld aan het  schoonmaken van je  
werkplek,  het  schoonmaken van machines, veili
omgaan met  voedsel  en hoe  we  ervoor zorgen 
dat  we  goede producten maken. Deelnemers  
oefenen veel met  taal  die nodig is bij deze  
werkzaamheden. Iedereen heeft  elke  week vier u
les,  veertien weken lang. De lessen zijn gratis  vo
de mede werkers en deels onder  werktijd, deels  
in eigen tijd. En ze moeten huiswerk maken.  Veel  
oefenen is namelijk belangrijk.’ 

p 

4. Wat vinden de deelnemers  
van de lessen? 

‘Een van de deelnemers  vertelde l aatst dat  hij zo  
blij is dat  hij eindelijk een DigiD k an aanvragen.  
Iemand anders gaf aan hoe  fjn ze he t vindt  dat  
ze nu  kan mailen en googelen. En  weer een ander  
heeft  samen met zijn dochter huiswerk Nederlands
zitten maken. Het is leuk om weer in de klas  te  
zitten en te l eren.  Veel  werknemers kr egen de  
kans niet  om naar  school  te  gaan. Zij zijn blij dat  
ze  die kans nu wel krijgen.  Sommigen vinden het  
echt moeilijk. Nederlands is  ook geen makkelijke  
taal. Maar iedereen gaat  de uitdaging aan! Het  
is ook leuk om collega’s  van andere afdelingen te  
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ontmoeten. Zo horen ze  wat  er  verder  allemaal bij 
Verstegen gebeurt. De band   tussen de collega’s en 
met het bedrijf  wordt hierdoor  sterker.’ 

De  derde  tip: je hoeft het niet  alleen te  doen.  
Verstegen heeft goed contact  met de Biblio theek 
Rotterdam en de gemeente.  We  vinden taal  
allemaal belangrijk. Door  samen te  werken,  
ontwikkelen we  goede lessen. De Bibliotheek 
Rotterdam en Capabel Taal hebben de  cursus  
samen met ons opgebouwd.  Wij hebben gezorgd 
dat  de lessen goed passen bij het  werk van 
Verstegen. De  gemeente  vindt het belangrijk dat  
werknemers  genoeg kansen krijgen om zichzelf  
te ontwikkelen op de  werkvloer ook als zij een  
andere baan willen zoeken.  Ook ziet  de  gemeente  
dat laaggeletterde 55-plussers  een groep is  
waarvoor het belangrijk is  dat zij hun kansen op  
passend werk verbeteren. Om deze  twee  doelen 
te bereiken, is  samenwerking met  werkgevers heel  
belangrijk. Da arom betaalt de gemeente mee  aan 
de uitvoering van deze  taaltrajecten.’   

Verstegen Spices & Sauces B.V. heeft het  
Taalakkoord Werkgevers ondertekend.  
Naast de  taallessen voor mede werkers,  
gebruikt  Verstegen duidelijke  taal in het  
contact  met  klanten. Op  pagina 40 en 41 
leest  u meer over de mogelijkheden om  
als bedrijf  of organisatie me t  taal aan 
de slag te gaan. 
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Bijna 14 procent  van de  werknemers in Nederland vindt lezen en schrijven 
moeilijk. Dit zijn ongeveer 1,1 miljoen werknemers.  Taalproblemen 
kunnen negatieve  gevolgen hebben voor  het werk. Verschillende  
maatschappelijke  organisaties  en bedrijven in Rotterdam werken 
aan taal. Zij  hebben een taalaanbod voor mede werkers en gebruiken 
duidelijke  taal in hun contacten met klanten. Een voorbeeld hiervan is  
Verstegen Spices & Sauces B.V., zie het interview  op pagina 36. 

Waarom als werkgever aan 
de slag gaan met taal? 
Door aandacht  te bes teden aan taal  
op de  werkvloer: 

·   melden medewerkers zich  
minder vaak ziek;  

·  werken medewerkers veiliger;  

·   maken medewerkers minder  fouten;  

·   werken mensen beter en sneller;  

·  v oelen medewerkers zich meer  
betrokken bij het bedrijf. 

Taal met sterren helpt u op weg 
In april 2019 lanceerde  Judith Bokhove,  wethouder  
Taal in  Rotterdam, de  vernieuwde organisatiescan 
Taal met  sterren. Dit is  een hulpmiddel  voor  
werkgevers. Hiermee kunnen zij testen of  de  
organisatie genoeg aandacht geeft aan taal.  
De scan bestaat  uit een blik in de  vorm van een 
boek. Hierin zit  een aantal kaarten met  ‘recepten’  
voor een taalvriendelijke organisatie. Bel angrijke  
ingrediënten zijn aandacht, herkenning,  
communicatie en open zijn. De  eerste  versie  van 
Taal me t sterren is door de gemeente R otterdam 
ontwikkeld voor Rotterdamse bedrijven. De nieuwe  
versie is  samen met  Stichting Lezen & Schrijven 
gemaakt  en kan ook buiten Rotterdam ingezet  
worden. 

Meer informatie 
Wilt  u aan de slag met Taal me t sterren? Neem  
dan contact op me t de gemeente R otterdam 
via taal@rotterdam.nl  of met  Stichting Lezen & 
Schrijven via michielstrater@lezenenschrijven.nl. 

Aansluiten bij het Taalakkoord 
Werkgevers 
Er zijn nog meer mogelijkheden voor  werkgevers  
om met  taal  aan de  slag te  gaan. Zo kunt u zich 
aansluiten bij het  Taalakkoord Werkgevers.  
Dan krijgt u ondersteuning, bijvoorbeeld om 
taal op de  werkvloer bespr eekbaar  te mak en en 
medewerkers op  te l eiden.  

Binnen het  Taalakkoord zet u samen met  
andere  werkgevers in op   taal en deelt  u kennis  
en ervaringen. Inmiddel s zijn al meer   dan dertig 
Rotterdamse bedrijven aangesloten bij het  
Taalakkoord Werkgevers. He t Taalakkoord 
Werkgevers is  een initiatief  van het ministerie  
van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid.  Het  
wordt  uitgevoerd door de Leerw erkloketten.  

Meer informatie 
Taalakkoord: www.taalakkoord.nl 
Leerwerkloketten: www.lerenenwerken.nl 

Subsidiemogelijkheden  
Tel mee met taal 
Via de l andelijke subsidieregeling Tel mee me  t  
taal kunnen or ganisaties en bedrijven een subsidie  
krijgen voor activiteiten die l aaggeletterdheid 
voorkomen en verminderen.  Zie voor  meer  
informatie  www.telmeemettaal.nl/subsidie. 

  

Taalaanbod bedrijven 
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Interview Erna 't Hart  en Sedat Bugdaci 

geldzaken op orde  
door taallessen 
Wie zijn geldzaken op  orde  wil hebben, moet kunnen rekenen.  
Maar dat  is nie t alles: het  is ook belangrijk om goed te  
kunnen lezen en schrijven. Het project  Gers met  Geld zorgt  
voor lessen in rekenen,  taal  en handig omgaan met  geld.  

Op de deurmat v alt een brief.  Je ma akt de  
envelop open. Bo venaan de brief  staat  het  
woord ‘aanmaning’. Er  staat ook een getal op,  
en daar staat  bij dat  het  bedrag ‘per omgaande  
overgemaakt  moet w orden’.  Ook staat er dat er  
nog ‘incassokosten’ bij  komen.  Als de ontvanger  
‘geen gehoor geeft’, is  de schrijver ‘genoodzaakt de  
vordering uit handen te  geven’.  

In een brief  over iets  dat je moet betalen,  staat  
vaak moeilijke  taal. R otterdammers die goed 
kunnen lezen en schrijven,  vinden zo’n brief v aak al  
lastig. Maar  als je lezen en schrijven moeilijk vindt,  
is zo’n brief  echt  een probleem.  

Moeilijke brieven 
‘Geld en taal hebben veel met  elkaar  te maken’,  
weet Erna ’t Hart  van Gers met  Geld. Zij regelt  
veel  taallessen in Rotterdam vanuit Stichting 
Buurtwerk Alexander.  ‘Sommige  mensen vinden 
brieven over geld zo inge wikkeld, dat  ze de brie ven 
niet  openmaken.  Of ze lezen de brieven wel, maar  
weten niet  wat ze  daarna moeten doen. Dan kun 
je  geldproblemen krijgen. Misschien zelfs hoge  
schulden.’ Sedat  Bugdaci,  directeur van Stichting 
Hoedje  van Papier, merkt in zijn werk dat  veel  
Rotterdammers  niet  goed weten wat  de woorden 
in een brief over geld betekenen. ‘Als je nie  t w eet  
wat er in een  brief staat, dan weet  je ook niet w at  
de  schrijver van je wil’, vertelt  hij.  

Als Rotterdammers  geldproblemen hebben, kan de  
gemeente hen  helpen om schulden op een goede  
manier af  te handel en. Ma ar als de schulden weg 
zijn, hebben mensen vaak nog steeds hulp nodig.  
Bijvoorbeeld bij het begrijpen van brieven of met  
het bijhouden van geld dat ze krijgen en uitgeven.  
Anders kunnen er nieuwe problemen komen.  Sinds  
1 januari 2019 helpt  Gers met  Geld mensen die  
moeite hebben  met  taal en geld. ‘Mensen leren 
bij Gers me t Gel d om hun geldzaken weer op orde  
te krijgen en te houden’,  vertelt  Ancella de Heer,  
projectmedewerker bij Stichting Hoedje  van Papier.  

Erna: ‘Mensen doen zes  tot elf  maanden mee aan 
Gers met  Geld.  We kijken per persoon wat  diegene  
nodig heeft.  Sommige mensen willen beter leren 
rekenen,  andere mensen hebben juist hulp nodig 
met  taal  of  andere zaken. Bijvoorbeeld waar ze  
naartoe kunnen voor hulp.  We maken persoonlijke  
lespakketten.’  

Slim samenwerken 
Binnen Gers  met Geld werken stichting Buurtwerk 
en Kwadraad samen.  Voor de l essen in taal en 
rekenen vroegen zij Stichting Hoedje van Papier.  
Sedat: ‘We ha dden al eerder samengewerkt en dat  
ging heel  goed. Samen hebben we veel  kennis  over  
taal en rekenen in combinatie me t geld. En o ver de  
mensen die hulp nodig hebben.’  
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€  
‘Als je niet weet wat er in een brief staat,  

dan weet je ook niet wat de schrijver van je wil’  
€ 

De gemeente R otterdam gaf de opdracht v oor  
dit  project.  Ook overlegt de gemeente  veel me t  
Gers me t Gel d over de l essen en hoe he t gaat  
met de deelnemers. ‘Taalvrijwilligers geven de  
lessen’, z egt Anc ella. ‘Dit doen zij op  verschillende  
plekken in de stad, mees tal dichtbij hun eigen  
buurt. De  ene R otterdammer help t dus de andere  
Rotterdammer.  Gers me t Gel d zorgt ervoor dat  
de  vrijwilligers goed opgeleid zijn en bereidt de  
lessen voor.’  

8 x 2 = 16 
Sedat v ertelt dat de deelnemers  van Gers me t  
Geld die hun taal moeten verbeteren meestal  
acht  lessen van twee  uur volgen. Ancella vult  aan: 
‘Elke bijeenk omst gaat over een ander onderwerp.  
Bijvoorbeeld post: Welke  soorten brieven bestaan 
er? Hoe  sorteer je post? Hoe bepaal je met  welke  
brief je  als  eerste iets moet  doen? En we  vertellen 
over  wat inkomsten en uitgaven zijn,  welke  
soorten rekeningen er bestaan en hoe je  daarmee  
omgaat. Andere  onderwerpen zijn verzekeringen,  
leningen, sparen en besparen.’ Erna: ‘Door  over  
deze onderwerpen te pr aten en veel  te oefenen,  
maken we de onderwerpen minder eng.  We pr aten 
in groepen maar ook in tweetallen.’ 

Iedere  week herhalen de  vrijwilligers de inf ormatie  
van de  week daarvoor. ‘Daarna vertellen we over  
het  nieuwe onderwerp en maken we opdrachten 
daarover’,  vertelt Anc ella. ‘We schrijven 
bijvoorbeeld woorden op die in  je opkomen als je   
denkt aan post.  We oefenen met  praten over geld.  
En we lezen brieven.’ Na de  vierde les  vatten de  
vrijwilligers alle inf ormatie  van de  weken daarvoor  
samen. ‘We doen geen toets, dat vinden  we  te  
streng. We  proberen vooral voor  elkaar  te  krijgen 
dat  mensen na de l essen zelf aan de slag gaan.  
Dat ze hun brieven weer  open gaan maken. En dat  
ze  weten wat  ze ermee moe ten doen en wie z e om 
hulp  kunnen vragen.’ 

Blije gezichten  
De eerste acht  taallessen van Gers  
met Geld zijn in het voorjaar van 
2019 afgesloten. ‘De gezichten van de  
deelnemers bij les  één zijn heel  anders  
dan die bij les  acht’, zegt  Ancella blij.  ‘Bij 
de  eerste les kennen ze  elkaar nog niet,  
en vragen ze zich af  wat ze precies  gaan 
doen. Maar hoe meer lessen ze  volgen,  
hoe groter de glimlach wordt.’ Erna  heeft  
dat ook gezien: ‘Ze merk en dat  ze de  
brieven steeds beter kunnen lezen.  Steeds  
beter kunnen  praten over  wat erin staat.  
En stapje  voor stapje kunnen  ze ook zelf  
gaan schrijven. Én ze leren na te  denken 
over geldzaken.’  

Sedat vindt  dat een project  zoals  Gers  
met  Geld heel hard nodig is  en nodig 
zal blijven.  ‘Misschien kunnen we nog 
meer l essen maken, ook over andere  
onderwerpen. We  kunnen vast  nog 
veel meer moois  doen.’  Ook Erna ziet  
dat zitten: ‘Ik hoop  dat  we nog in heel  
veel  wijken kunnen helpen. En dat  we nog meer  
verschillende  oefeningen kunnen maken voor  
deelnemers.  Zodat we voor  iedereen oefeningen 
hebben die goed bij diegene pa ssen.  Jong en oud,  
geboren Rotterdammer  of Rotterdammer met  een 
migrantenachtergrond!’  

€ 
‘Hoe meer lessen  

de deelnemers volgen,  
hoe groter hun  
glimlach wordt’  

€  

TIPS van Gers met Geld 
Wil je  ook aan de slag met  taal als hulpmiddel bij gel  dproblemen?  Gers me t Gel d geeft de  volgende  tips: 

· Gebruik dez e gouden regel  voor  vertrouwen ·   Zorg dat  je de  weg weet  in de R otterdamse  
tijdens de l essen: ‘Wat w e delen met elkaar,  wijken. K en je doelgroep, ma ar ook de  
vertellen we nie t door.’  hulpverleners. Dat maakt het makkelijker  om de  

·  Z org voor laagdrempelige lessen die inhoudelijk doelgroep  te ber eiken, slim samen te  werken en 
aansluiten bij wat  deelnemers mogelijk werk goed over  te dragen.  
interessant vinden.  ·   Geef de deelnemers de ruimt e om kennis  

·   Maak in de lessen ruimte  voor herhaling van de  te mak en met elkaar en de  trainer. E en 
besproken onderwerpen.  ontspannen,  vertrouwde sfeer draagt  bij aan 

·   Richt  je nie t op  taal alleen. Taal is  een middel  het leerproces.  
om iets  anders  te bereiken. Leg de link met  een ·   Maak van de l essen geen hoorcolleges.   
thema waarin taal belangrijk is. Zo maakt je  de  Oefen veel, bijv oorbeeld door echte brie ven te  
lessen praktisch en nuttig.  behandelen en rollenspellen te doen.  

Kijk voor meer informatie  op  www.gersmetgeld.nl 
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‘Mensen die de taal van het land waar ze wonen niet goed 
spreken, sterven zeven tot veertien jaar eerder.’ Fadua 
el Bouazzaoui is oprichter van de Stichting Voorlichters 
Gezondheid. Ze vertelt: ‘Goed kunnen spreken, lezen en 
schrijven is belangrijk voor een gezond leven.’ Samen met de 
gemeente Rotterdam en met Jet van Dam, oncologisch chirurg 
(voor kanker) in Rotterdam, startte ze Project Hannah. Dit 
zijn trainingen over gezondheid en taal voor vrouwen met een 
migrantenachtergrond die moeite hebben met het Nederlands. 

Interview Fadua el Bouazzaoui en Jet van Dam 

Welke taal- en gezondheids-
problemen hebben vrouwen met 
een migrantenachtergrond? 

FB ‘Sommige vrouwen zitten veel thuis, spreken 
weinig mensen en vinden het moeilijk om voor 
zichzelf op te komen. Spreek je de taal niet 
goed, dan is het moeilijk om dit te veranderen. 
En doordat je weinig contact hebt met andere 
mensen, kun je weinig oefenen met de taal.’ 

JD ‘Spreek je de Nederlandse taal niet goed, dan is 
het lastig om aan de huisarts te vertellen waar 
je last van hebt. Ook is het dan moeilijk om de 
uitleg van artsen te volgen en vragen te stellen. 
Mensen die de taal niet goed spreken, geven 
vaak antwoord terwijl ze de vraag niet goed 
begrijpen. Dan kan de arts niet goed helpen.’ 

FB ‘Elk jaar moeten veel mensen in Nederland 
naar het ziekenhuis omdat ze hun medicijnen 
niet goed hebben gebruikt. Bijvoorbeeld 
doordat ze de bijsluiter of uitleg in de apotheek 
niet begrepen.’ 

JD ‘En in sommige culturen praten mensen niet 
graag over ziektes. Daardoor twijfelen mensen 
of ze wel of niet naar de huisarts moeten gaan, 

of ze durven niet. Ook vinden ze het moeilijk om 
met bekenden te praten over waar ze last van 
hebben in hun lijf.’ 

Hoe helpt Project Hannah deze 
vrouwen? 
FB ‘Project Hannah is een taaltraject gericht op 

gezondheid en voorlichting. Het bestaat mede 
dankzij hulp van de gemeente. Vrouwen met 
een migrantenachtergrond in Rotterdam krijgen 
taallessen van professionele docenten. En we 
geven deze vrouwen les over gezondheid. Tien 
weken lang geven we iedere week een dagdeel 
les. Ook krijgen de vrouwen huiswerk.’ 

JD ‘De vrouwen leren bijvoorbeeld hoe je 
gesprekken voert met artsen. En waar ze hulp 
kunnen krijgen als ze ergens last van hebben 
in hun lichaam of gedachten. We vertellen 
ze hoe het menselijke lichaam werkt en wat 
voor ziekte kanker is. We geven altijd les in 
het Nederlands. Helpen in de eigen taal is 
geen echte oplossing, want de meeste artsen 
spreken alleen Nederlands of Engels.’ 

VERVOLG INTERVIEW 
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De vrouwen halen hoge cijfers bij de 
eindtoets. Kunnen jullie uitleggen 
waardoor Project Hannah zo goed 
werkt? 
JD ‘We zorgen ervoor dat de taal- en gezondheids-

lessen goed bij deze vrouwen passen. We 
werken bijvoorbeeld niet met PowerPoint, 
omdat we daarmee minder makkelijk in 
gesprek raken. De trainers stellen tijdens de 
lessen veel vragen om te bepalen wat de 
vrouwen weten. Weten de deelnemers iets niet, 
dan geven de trainers meteen uitleg. Tijdens 
de cursus bouwen ze een band op met de 
deelnemers. Daardoor durven zij al hun vragen 
te stellen. Veel trainers hebben vroeger zelf de 
cursus gevolgd.’ 

FB ‘Wat ook goed werkt, is dat we de vrouwen 
opzoeken. We geven in verschillende wijken 
advies en informatie. Vorig jaar bereikten we 
ruim 150 vrouwen. Zij vertellen in hun netwerk 
over onze lessen. Daardoor worden ook andere 
vrouwen enthousiast. Zij melden zich dan aan 
als deelnemer voor de cursus.’ 

Wat zijn jullie dromen voor de 
toekomst? 
FB ‘Project Hannah is nu zo succesvol, dat we 

niet meer zelf op zoek hoeven naar nieuwe 
deelnemers. Dit jaar hebben we al genoeg 
deelnemers doordat de vrouwen andere 
vrouwen vertellen over de cursus. We hopen dat 
ze dit blijven doen.’ 

JD ‘De deelnemers vertellen ons dat ze de lessen 
leuk vinden. We zien dat ze steeds meer vragen 
durven te stellen aan de trainers. Én ze leren 
nieuwe mensen kennen. Als de vrouwen aan 

het einde van dit taal- en gezondheidstraject 
hun diploma halen, dan vieren we feest. We 
dansen met elkaar en iedereen neemt lekker 
eten mee. Ik hoop dat we dit nog lang kunnen 
doen en dat we de cursus nóg beter kunnen 
maken.’ 

Hebben jullie tips voor andere 
organisaties die te maken hebben 
met mensen die moeite hebben met 
de Nederlandse taal? 
JD ‘Zoek zelf contact met deze mensen. Dat werkt 

veel beter dan wachten tot ze naar jou toe 
komen.’ 

FB ‘Luister naar de mensen en probeer te 
ontdekken welke hulp zij echt nodig hebben. 
En werk samen, de gemeente heeft ons 
bijvoorbeeld heel erg geholpen.’ 

Over Stichting  
Voorlichters Gezondheid en 

Project Hannah 

Stichting Voorlichters Gezondheid geeft 
advies over gezond leven en waar je hulp 
kunt krijgen als je lichamelijke of mentale 
klachten hebt. Taal is altijd belangrijk in 
de cursussen en trainingen die ze geven. 

Project Hannah is een taaltraject 
gericht op gezondheid en voorlichting. 

Dit traject wordt ondersteund voor 
de gemeente Rotterdam. Het is een 

vervolg op Project Sarah. Project Sarah 
zorgde ervoor dat meer vrouwen met 
een migrantenachtergrond die moeite 
hebben met het Nederlands, zich laten 
onderzoeken op borstkanker. Ook gaf 

Project Sarah deze vrouwen belangrijke 
informatie over borstkanker. 
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Voorlezen aan kinderen is nie t alleen leuk en gezellig,  
maar ook superbelangrijk.  Want  hoe meer  en vaker je   
voorleest, hoe beter  een kind in taal  wordt. Daarom 
is het BoekStart-programma bedacht. BoekStart  
probeert zoveel mogelijk ouders  en jonge kinderen 
boeken te laten (voor)lezen.  Want met  voorlezen kun 
je niet  vroeg genoeg beginnen. 

BoekStart  is een bibliotheekprogramma, speciaal  
voor kinder en tussen de 0 en  4 jaar en hun ouders.  
Bijna alle biblio theken in Nederland doen aan 
BoekStart mee.  Speciale BoekStartcoaches  
vertellen aan ouders  van jonge kinder en waarom 
voorlezen zo belangrijk is  en ze  geven tips.  
Bijvoorbeeld over  welke boek en ouders kunnen  
voorlezen aan hun kind.  Ook organiseert BoekStart  
in de biblio theken activiteiten die me t v oorlezen te  
maken hebben.  

BoekStartcoach en het CJG 
De BoekStartcoaches  werken samen met het  
Centrum voor  Jeugd en Gezin (CJG) in Rotterdam.  
Dat is handig,  want bij het  CJG komen bijna 
alle  ouders met jonge kinderen. Kim Bekkers  
is BoekStartcoach. Kim: ‘Ik zit bij de ingang 
van het  CJG in Delfshaven en ik heb  een grote  
stapel  voorleesboeken bij me. Ik praat met  
ouders en kinderen nadat  ze bij de  arts of de  
verpleegkundige zijn ge weest.  Alleen als z e  tijd 
hebben, na tuurlijk.’  Sommige ouders z eggen: ‘Sorry,  
ik kan niet zo  goed Nederlands.’ Maar  dan vertelt  
Kim welke boeken leuk zijn voor hun kind. En dat  er  
niet  één juiste manier is  om voor  te lezen. Kim: ‘Dan 
worden ouders  vaak alsnog enthousiast.’ 

Door voorlezen worden kinderen 
beter in taal 
Gerdine Brans is coördinator van BoekStart voor 
Bibliotheek Rotterdam. Gerdine: ‘Voorlezen is 
leuk en gezellig, het is echt een moment tussen 
ouder en kind. En voorlezen is heel goed voor 
de taalontwikkeling van een kind.’ Want door 
voorlezen worden kinderen beter in taal. Ze leren 
door voorlezen bijvoorbeeld veel nieuwe woorden 
kennen. Kinderen die veel worden voorgelezen, 
kunnen beter vertellen hoe ze zich voelen en wat 
ze denken. En als ze op de basisschool zitten, 
leren ze makkelijker zelf lezen. Gerdine: ‘Zelfs in 
andere vakken, zoals rekenen, word je beter door 
voorlezen.’ 

Aan voorlezen heb je je hele 
leven wat 
Dat voorlezen helpt, merk je ook in de rest van je 
leven. Want iemand die goed kan vertellen hoe 
hij zich voelt, zit beter in zijn vel. En wie goed kan 
lezen, heeft meer kans om een hogere opleiding 
te volgen en om later een goede baan te krijgen. 
Gerdine: ‘Dus als je al vroeg in je leven met boeken 
en taal te maken krijgt, dan heb je daar je hele 
leven wat aan.’ 
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BoekStart voor baby’s 
Met v oorlezen kunnen ouders al heel   vroeg 
beginnen. Daarom is  er  ook BoekStart  voor baby’s.  
Gerdine: ‘Aan een baby  van drie maanden kun je  
al zwart-witboekjes  of boekjes met  felle kleuren 
voorlezen. Da ar r eageert een baby echt al op.  
Baby’s  vinden het  ook leuk om in boekjes  te  
bijten en ermee  te gooien. Da t geeft  niet.  Want  ze  
leren ook meteen dat een boek een voorkant en 
een achterkant heeft,  en bladzijden die je kunt  
omslaan. En hoe  een baby  ook reageert: voorlezen 
maakt de band  tussen ouder en kind sterker.’ 

Gratis lidmaatschap en BoekStart-
kofertje 
Wanneer ouders de geboorte  van hun baby  
aangeven bij de gemeente, krijgen  ze daar een 
brief mee  van de bibliotheek. Die brief  gaat   
over  voorlezen,  en waarom het zo leerzaam en 
leuk is. De brief is  ook meteen een waardebon:  
als ouders ermee na ar de biblio theek komen 
en hun baby  gratis lid maken, krijgen zij een 
BoekStart-kofertje  cadeau. In het kofertje zit   
een knisper-, bad- of  stofen boekje,  een kartonnen 
boekje en een cadeaubon van kinderboekwinkel  
De Kleine Kapitein.  

Tips voor voorlezen 
‘Eigenlijk kun je  voorlezen niet  fout  doen’,  vertelt  
Kim. Ze heeft  wel  tips  om het  voorlezen zo  fjn 
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: lees in de  taal  
waarbij je je het prettigst  voelt. Dat hoeft  dus  
niet het Nederlands  te zijn. Het  gaat  erom dat je  
je  gevoel in het  verhaal kunt leggen. En: lees  op  
momenten dat het jou uitkomt. De  ene  ouder  vindt  
na het ontbijt  fjn, de ander  voor he t slapen. Kim:  
‘En je hoeft  ook niet heel lang achter  elkaar  voor  te  
lezen. Liever  een paar keer per  dag kort.  Als je  op  
de bus  wacht, kun je  ook prima even voorlezen.’ 

Praten over wat je voorleest 
Hoe komt het  dat  voorlezen zo  goed is  om taal  te  
leren?  Want  als  een kind tv kijkt, hoort hij toch ook 
woorden en zinnen? ‘Het v erschil,’ z egt Ger dine, ‘is  
dat het bij het  voorlezen niet  alleen gaat  om het  
horen van taal.  Je  vraagt bijvoorbeeld aan je kind: 
Wat denk je dat de eend gaat doen?” of “Waarom 
staat hij achter  een boom?” Bij het  voorlezen 
praat je met  elkaar  over  wat je ziet,  over  wat je  
denkt dat er gaat gebeuren.’  

“

Leesplezier is het belangrijkst 
En wat is  de belangrijkste  tip bij het  voorlezen?  
Kim: ‘Het gaat er  vooral om dat  het v oorlezen 
leuk is. Dat het  een fjn en gezellig moment met  
elkaar is.’ Dus  wil  een kind een kwartier lang 
naar hetzelfde plaatje kijken? Prima. Heb je  een 
boek al honderd keer  voorgelezen,  en wil je kind 
dat je het nog een keer  voorleest?  Gewoon doen.  
Wanneer je merkt  dat je kind zich verveelt  of  
gaat draaien, dan pak je een ander boek. Kim:   
‘Leesplezier is het belangrijkst. En dat  voorlezen 
ook nog supergoed is  voor de  taalontwikkeling 
van je kind,  dat krijg je  er  gratis bij.’ 

Slimme baby-bijeenkomsten 
De  Slimme baby-bijeenkomsten zijn twee keer  
per maand in de  Centrale Bibliotheek en in 
verschillende  andere bibliotheken één keer per  
maand. Deze  gratis bijeenkomsten zijn voor  
ouders met baby’s  en kinderen tot  twee jaar. Er  
wordt  voorgelezen,  ouders zingen liedjes met hun 
kind, maken muziek en lezen boekjes. Het is  een 
leuke manier  om andere ouders  te ontmoeten.  
Soms is  er ook een speciaal onderwerp  waarover  
met elkaar  wordt gepraat. Bijv oorbeeld over  
slecht  slapen.  Of  over hoe je je kind laat  omgaan 
met  televisie en smartphone.  

BoekStart in de kinderopvang 
Ook voor  kinderen vanaf vier  jaar  is voorlezen 
superbelangrijk. Met het programma BoekStart  
in de kinderopvang werken bibliotheken,  
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen samen.  
Met  elkaar zorgen zij ervoor  dat zo  veel mogelijk 
kinderen plezier in lezen krijgen.  

BoekStart en Rotterdamse gezinnen 
Het programma BoekStart  voor baby’s loopt  
sinds 2009 in Rotterdam.  Sinds  die  tijd hebben 
zo’n 13.000 Rotterdamse  ouders het BoekStart-
kofertje  opgehaald. In heel Nederland werden 
tot begin 2019 al 500.000 BoekStart-kofertjes  
opgehaald.  Ouders  die meedoen met BoekStart  
voor baby’s, lezen meer  voor  aan hun kind dan 
ouders  die niet meedoen. Ze  weten ook beter  
welke boekjes leuk zijn voor hun kind.  

De meest gestelde vragen 
Kim krijgt vaak vragen van ouders,  bijvoorbeeld: 

Is  er bij mij in  de buurt een bieb? 
In veel wijken van Rotterdam is  een bibliotheek.  
Soms zelfs  vlak om de hoek.  Je hoeft  dus niet  
naar het  centrum om boeken voor je kind te  
lenen. Kijk op   www.bibliotheek.rotterdam.nl   
voor  een bibliotheek in de buurt. 

Wat zijn leuke boeken  voor mijn kind? 
Kies  voor  een heel jonge baby  voor boekjes in 
zwart-wit  of met  felle kleuren.  Ook boekjes  die  
knisperen of  geluidjes maken vinden baby’s leuk.  
Als  de baby  wat  ouder is, kun je boekjes  van stof  
of  stevig karton kiezen. 

Lees  grotere baby’s boekjes  voor  waarin je  
dingen kunt  aanwijzen. Zo kun je  aan je kind 
vertellen wat  je allemaal zie t op de pl aatjes. 
Een kind rond de  anderhalf jaar kun je boeken 
voorlezen over dingen die je kind   herkent.  
Bijvoorbeeld over in bad gaan, met  vriendjes  
spelen en naar opa en oma gaan.  
Kinderen van bijna twee jaar kunnen al prima 
korte  verhaaltjes begrijpen. Het liefst  over  
dingen die z e herk ennen. Z oals over dieren,  
auto’s en eten. 
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Havenstedelijkheid 
Dean Bowen over New  Orleans  en Rotterdam 

Soms  gebeurt  er bijna te  veel in heel  weinig tijd. Dit jaar  vierde ik dat  
m’n eerste gedichtenbundel een jaar oud werd. Da t  ik me sinds januari  
2019 de  stadsdichter  van de mooiste  stad van het land mag noemen.   
Dat ik de kans kreeg om m’n spullen te pakken en een paar maanden 
te l even in een stad aan de andere k ant v an de oceaan.  

De  dag na het Rotterdamse  
Boekenbal  stapte ik in het  
vliegtuig naar New  Orleans.  
De ber oemde stad waar  
veertien jaar geleden de  
dijken doorbraken,  tijdens he t  
geweld van orkaan Katrina. Ik 
wilde altijd al na ar deze stad 

reizen om te pr oeven van de  
rijke  cultuur. De Deltaworkers  
residentie – een plek voor  
rondreizende  kunstenaars –  was  
het perfecte  excuus. Ik wilde  
een nieuwe pl ek ontdekken en 
werken aan mijn volgende boek.  

Een ander ritme 
Het viel me me   teen op dat de  
mensen in New  Orleans in een 
ander ritme bewegen en praten.  
De  dikke,  vochtige lucht maakt  
de mensen trager. New  Orleans  
is een stad vol  verhalen over de  
geschiedenis  van de stad. En  
vol mensen die  weten hoe ze  
de verhalen moeten vertellen.  
De bijna zangerige, ritmische  
manier  van praten lijkt  soms  
meer op muziek dan op   wat  
anders. Het Nederlands klinkt  
toch stugger.   

New  Orleans staat  bekend  
om haar muzikale karakter.  
Maar de stad heeft ook  
een ongelooflijk bruisende  
literaire cultuur. Er zijn al  lerlei  
organisaties die l ezingen,  
workshops en optredens  
organiseren. Zo zag ik een  
poetry slam door scholieren  
in het Ashé African American  
Culture  Center. Een poetry  
slam is  een wedstrijd waarbij  
mensen gedichten voorlezen.  
Ook was  er  het  New Orleans  
Poetry  Festival, waaraan  
mensen uit heel het land  
meededen. En er   waren  
voorlezende studenten die hun   
MFA Creative Writing deden  
aan de Univ ersity of  New  
Orleans of de X avier Univ ersity.  

Sterk gevoel van thuis 
Zelf  werd ik uitgenodigd  
om een lange  voordracht  te  
verzorgen bij de Maple Leaf  
Bar. Deze locatie kent  de  
langstlopende poëzielezing  
in de VS. Al veertig jaar  lang  
komen dichters iedere zondag  
bij elkaar. He t deed me  
allemaal erg aan Rotterdam  
denken.  Aan de P oetsclub  
iedere eerste  woensdag van de  
maand in Café de  Schouw op  
de  Witte  de  With. Ik had zelfs  
de eer om een gedicht v an mij  
op  te laten nemen in een boek  
ter  ere van het veertigjarige  
bestaan van het evenement. 

In New Orleans  leven weerbare  
mensen. Mensen die   weten  
wat het is  om na een ramp  
een stad opnieuw t e moe ten  
opbouwen. Mensen die hard  
moeten werken voor  de  beetjes  
die ze hebben. Mensen met  
een sterk gevoel  van thuis.  
Er is  veel  te zeggen over  
hoe  en waar we  thuis  zijn.  
Rotterdam is dat v oor mij en   
voor  velen met mij.  We zijn  
uiteraard eerst  Rotterdammer,  
daarna komt pas  de rest.  
Maar  het is  fjn om te  weten  
dat  je een oceaan over k an  
vliegen naar een andere  
stad en daar  toch een beetje  
karakter  van een havenstad,  
ofwel havenstedelijkheid, kan  
terugvinden. 

GeenPunt #3
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GeenPunt #3

Gratis beschikbaar:  de lesmaterialen   
van Stichting Lezen & Schrijven 
Bent  u een taalaanbieder,  welzijns- of vrijwil ligersorganisatie?  Werkt  u met getrainde  taalvrijwilligers?  
Dan kunt u gratis  de lesmaterialen van Stichting Lezen & Schrijven gebruiken. Dit lesmateriaal  sluit  
aan op  wat  volwassenen elke  dag doen. Denk aan het regelen van bankzaken, kinderen helpen met  
school  of  veilig werken. De  trainingen helpen mensen om hun taalniveau te  verbeteren aan de hand van 
onderwerpen die  ze  interessant vinden. Voorbeelden van de  materialen: 

ER
K ZE!  

Als je   werkt  zoekt en ook 
taal lastig vindt, is het  
extra moeilijk om werk te  
vinden. Daarom is  Werk ze! 
gemaakt.  Het t aalniveau van 
de lessen ligt rond 1F (op  weg 
naar A2). Onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld:  

•  jezelf presenteren 
•  solliciteren 
•  een baan, en dan? 

O
EL

JE GOED!   

Voel je  goed! is  een programma 
voor  volwassenen die een 
gezonder gewicht wil len en 
moeite hebben met  taal.  Voor  
hen is het lastiger  om informati
over gezond eten te begrijpen.   
Ze krijgen in deze  training 
eet- en beweegadviezen van 
iemand die  veel  weet over eten 
en lessen van iemand die veel  
weet  over taal.  Het taalniveau 
van de lessen ligt rond 1F.  
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

•  bewegen 
•  gezond koken 
•  een supermarkt-

rondleiding  

VOOR ’T ZELFD
E

G
ELD

 

  

 

Voor mensen die l  ezen en 
schrijven moeilijk vinden,  
is het  extra lastig om hun 
geldzaken op orde  te hebben.   
Met de me thode  Voor ‘t  zelfde  
geld krijgen deelnemers goed 
overzicht  van hun fnanciën. Het  
taalniveau van de lessen ligt  
rond 1F.  Onderwerpen die aan 
bod komen:  
 

•  internetbankieren 
•  wat kost wonen? 
•  geld en kinderen 

Aan de slag met lesmateriaal?  www.lezenenschrijven.nl  
Stichting Lezen & Schrijven biedt meer lessen aan.  
Een lokale projectleider helpt u graag verder.   info@lezenenschrijven.nl  
Voor meer informatie kunt u contact  opnemen via: (070) 302 26 60 

e 

W V
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Column Eeva Liukku 

Laatst keek ik een documentaire waarin een vrouw 
voorkwam die zo’n vijftien jaar in Nederland woonde.  

Ze sprak de taal niet goed genoeg om de documentaire-
maker in het Nederlands te woord te staan. De persoon 

met wie ik naar de documentaire keek, riep toen uit: ‘Dát 
vind ik nou niet kunnen, dat je hier zo lang bent en nog 

steeds de taal niet spreekt!’

Ik viel stil. Ik moet bij dit soort 
uitspraken altijd aan mijn oma 
denken.  

Moedertaal
Mijn oma is als twintiger van 
Finland naar Rotterdam 
vertrokken om hier te werken. 
Daarna verhuisde ze naar 
Antwerpen. In die stad kreeg 
ze kinderen, kleinkinderen 
en is ze op hoge leeftijd 
gestorven. Ze woonde dus 
een groot deel van haar leven 
op plekken waar Nederlands 
werd gesproken. Toch heb ik 
nooit een goed gesprek met 
haar kunnen voeren. Mijn vader 
heeft zijn moedertaal niet 
doorgegeven aan zijn kinderen. 
Helaas! Toen ik jonger was, 
ben ik daar wel eens boos over 
geworden. Ik had één van de 
moeilijkste talen van Europa 
kunnen spreken, en nu moest ik 
daarvoor op taalcursus! 

Talenknobbel
Mijn oma heeft dus nooit goed 
Nederlands leren spreken. Ze 
heeft wel lessen gevolgd. 

Maar ze had in Finland alleen 
de lagere school gedaan, 
omdat ze al op jonge leeftijd 
moest gaan werken. En ze 
had geen talenknobbel. Dan 
is zo’n vreemde taal leren 
niet makkelijk. Wat het nog 
lastiger maakte, was dat haar 
werk en sociale contacten 
plaatsvonden in de kleine Finse 
gemeenschap die in Antwerpen 
bestond. Ze werkte voor het 
Finse Zeemanshotel, en daarna 
voor de Finse Zeemanskerk. Ze 
had het Nederlands niet vaak 
genoeg nodig. 

Het verschil met de rest van 
mijn familie is groot. Mijn opa 
was zeeman en sprak maar 
liefst vijf talen vloeiend. Aan 
de Finse kant van mijn familie 
spreken ooms, tantes, neven en 
nichten vijf talen met elkaar: 
Nederlands, Duits, Ests, Frans 
en Grieks (ja, echt waar, it’s 
complicated). Met het overlijden
van mijn oma is ook de Finse 
taal uit onze familie verdwenen.
Alleen met Kerst wensen we 
elkaar Hyvää Joulua. 

 

 

Vlaamse krant
Vergis je niet, mijn grootmoeder 
kon zich prima redden in 
Antwerpen. Ze deed haar 
eigen boodschappen, ze keek 
naar het journaal en er viel 
zelfs een Vlaamse krant op 
de mat. Ze begreep de taal. 
Maar een gesprek voeren was 
te veel gevraagd. Toen ik als 
tiener Finse taallessen ging 
volgen, had mijn oma hoge 
verwachtingen. Ik heb ze helaas 
niet kunnen waarmaken. 

Natuurlijk was het beter 
geweest als mijn oma wél 
goed Nederlands had leren 
spreken. Maar toch word ik 
ongemakkelijk van het snelle 
oordeel dat mensen hebben 
over iemand die de taal niet 
goed beheerst. Je kent iemands 
geschiedenis en redenen niet. 
En wat net zo vaak vergeten 
wordt: eronder ligt vaak een 
groot persoonlijk drama. Zoals 
het drama dat je niet goed met 
je kleinkinderen kunt praten. 
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Vernieuw uw paspoort
Beste H.J. van Dalen,
Uw paspoort is vanaf 7 november 2017 niet meer geldig. Vraag daarom op tijd een 

nieuw paspoort of identiteitskaart aan. Nog geen 18 jaar? Kijk dan eerst op 

Rotterdam.nl/paspoort of bel naar 14 010 hoe u de aanvraag moet doen.Maak een afspraak bij één van onze stadswinkels 

H.J. van Dalen
2e IJzerstraat 2
3024CX Rotterdam 

Meenemen naar de afspraak 

Via de website
Ga naar 
Rotterdam.nl/paspoort 

Per telefoon
Bel naar 14 010 om een afspraak te maken. 

Pasfoto 
Laat deze bij een fotograaf maken. U heeft één pasfoto nodig. 

Pinpas
Bij de meeste stadswinkels kunt u alleen met uw pinpas betalen. 

Uw huidige paspoort Heeft u een paspoort én een identiteitskaart?Neem deze allebei mee. 

Postadres: Postbus 700123000 KR Rotterdam
Website: Rotterdam.nlDatum: 10 mei 2017 

Met vriendelijke groet,
A.M.C. de Rotte
Directeur Publiekszaken 

Na aanvraag ligt uw nieuwe identiteitsbewijs na ongeveer vijf werkdagen voor u klaar. 

Heeft u nog vragen? Ga naar Rotterdam.nl/paspoort of bel naar 14 010. 

Vernieuw uw paspoort
Beste H.J. van Dalen, 
Uw paspoort is vanaf 7 augustus 2019 niet meer geldig. Vraag daarom op tijd een 
nieuw paspoort of identiteitskaart aan. Nog geen 18 jaar? Kijk dan eerst op 
Rotterdam.nl/paspoort of bel naar 14 010 hoe u de aanvraag moet doen.Maak een afspraak bij één van onze stadswinkels 

H.J. van Dalen
2e IJzerstraat 2
3024CX Rotterdam 

Meenemen naar de afspraak 

Via de website
Ga naar 
Rotterdam.nl/paspoort 

Per telefoon
Bel naar 14 010 om een 
afspraak te maken. 

Pasfoto 
Laat deze bij een fotograaf 
maken. U heeft één 
pasfoto nodig. 

Pinpas
Bij de meeste stadswinkels kunt u alleen met uw 
pinpas betalen. 

Uw huidige paspoort 
Heeft u een paspoort én 
een identiteitskaart?
Neem deze allebei mee. 

Postadres: Postbus 70012
3000 KR Rotterdam
Website: Rotterdam.nl
Datum: 10 juli 2019 

Met vriendelijke groet, 
A.M.C. de Rotte
Directeur Publiekszaken 

Na aanvraag ligt uw nieuwe identiteitsbewijs na ongeveer vijf werkdagen voor u klaar. 
Heeft u nog vragen? Ga naar Rotterdam.nl/paspoort of bel naar 14 010. 

Aan de 
slag met 
beeldbrieven: 
vijf tips 

GeenPunt #3
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De gemeente R otterdam stuurt elk 
jaar  duizenden brieven naar burgers.  
Er staat v aak veel  tekst  in de brief.   
En waarom zijn de zinnen zo lang en 
sommige  woorden zo moeilijk? Dat  
kan simpeler, dacht een medewerker  
van de  gemeente. Door het project  
beeldbrieven zijn vijf  brieven van de  
gemeente begrijpelijk er gemaakt.  
Projectgroepleden Mourad 
Boudaber  en Sylvia van Gilst  
zetten de bel angrijkste l essen op  
een rij. 

1 

2 

3 
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Links: Sylvia van Gilst, procesmanager 

Rechts: Mourad Boudaber, leidinggevende team Kwijtschelding 

 

 

 Taal bij de gemeente 

De brieven van Mourad 
Mourad Boudaber  geeft leiding aan het  
team Kwijtschelding. Iedere hoofdinwoner  
van de gemeente R otterdam ontvangt een 
afvalstofenhefing. Dit is het bedrag dat  de  
Rotterdammer be taalt, omdat de gemeente he t  
afval ophaalt en verwerkt.  Sommige mensen  
kunnen dit bedrag moeilijk betalen. Bijvoorbeeld 
omdat ze  geen werk hebben. Deze mensen kunnen 
bij de gemeente kwijt schelding aanvragen. Z e  
hoeven dan (een deel  van) het bedrag niet  te  
betalen. De  gemeente bekijkt heel precies  of  
iemand recht heeft  op kwijtschelding. Hiervoor  
stuurt de gemeente een brief w aarin staat w elke  
gegevens (zoals het inkomen) deze persoon moet  
doorgeven. 

De gemeente heeft   twee dingen veranderd om 
ervoor  te z orgen dat alle gegevens z o snel mogelijk  
bekend zijn. Mourad: ‘Ten eerste krijgen wij nu 
meer informatie  van onze partners, zoals het  

UWV. Wat we  al weten,  hoeven we  niet  meer  op  te  
vragen. Ten tweede hebben  we meegeda an aan 
het project beeldbrieven. Dit is  een project  van de  
gemeente om brieven van de gemeente simpeler  
te maken.  Ons  doel is  dat  de Rotterdammer beter  
begrijpt wat we  hem vragen.’  

De brieven van Sylvia 
Sylvia van Gilst hield zich als procesmanager  
bezig met reisdocumenten.  Als iemands paspoort  
verloopt, krijgt hij een brief met informatie hoe hij 
een nieuw paspoort kan aanvragen.  ‘In deze brief  
stond heel  veel  tekst’, zegt  Sylvia.  ‘Door  de jaren 
heen zijn steeds meer informatie  en uitzonderingen 
toegevoegd.  Hierdoor werden de  brieven voor  
sommige mensen steeds moeilijker  te begrijpen.’  

Tips voor beeldbrieven 
Het  project  beeldbrieven van de gemeente  
Rotterdam had één doel: de bur ger centraal  
stellen. Maar hoe  doe je  dat het beste?  
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• 
‘Als de burger ons beter 

begrijpt, dan zorgt dit voor 
snellere reacties én het 

maakt ons werk makkelijker’  

• 

GeenPunt #3
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 Taal bij de gemeente 

1. Zorg voor een 
projectgroep met 
betrokken mensen 

Sylvia: ‘Wil je als overheid, bedrijf of instelling 
onderzoeken hoe je brieven makkelijker kunt 
maken? Dan is het belangrijk dat medewerkers 
de waarde ervan inzien. Ook moet je besefen 
dat het proces tijd kost. In onze projectgroep 
zaten medewerkers van de Belastingdienst 
en Burgerzaken, communicatieadviseurs 
en projectleider Esmeralde Marsman, die 
alles regelde. Zij kwam met het idee voor de 
beeldbrieven, vanuit haar wens om mensen beter 
te helpen.’ 

Mourad: ‘Ik zie dat medewerkers bij de gemeente 
graag willen weten hoe ze de Rotterdammer beter 
kunnen bereiken. Als de burger ons beter begrijpt, 
dan zorgt dit voor snellere reacties én het maakt 
ons werk makkelijker. Steeds meer medewerkers 
weten dat begrijpelijke taal op B1-niveau heel 
belangrijk is. Het gebruik van beeld hoort daar 
ook bij. Sommige medewerkers moeten daar nog 
aan wennen. Daarom is het zo belangrijk dat de 
projectgroep zijn inzichten deelt.’ 

2. Stel een divers 
testpanel samen 

Sylvia: ‘Om succes te hebben, moet je in gesprek 
gaan met de doelgroep: de mensen die de brief 
lezen. Een belangrijk onderdeel van het project 

was daarom het testpanel. Het testpanel bestond 
uit mensen met verschillende achtergronden. Zo 
spraken we met een controller, een jurist, studenten 
en mensen die moeite hebben met de Nederlandse 
taal (laaggeletterden). Elke keer als we de brief 
hadden veranderd, beoordeelde het testpanel de 
nieuwe brief. Mourad en ik gingen met deze mensen 
in gesprek om te horen wat zij positief vonden en 
wat beter kon.’ 

Mourad: ‘Stichting MEE bracht ons in contact met 
mensen met een licht verstandelijke beperking. 
De andere deelnemers waren bijvoorbeeld oud-
medewerkers van de gemeente en mensen die 
met pensioen zijn. Het testpanel was dus heel 
divers. Dat geldt immers ook voor de groep mensen 
die zich aanmeldt voor kwijtschelding. Ook 
studenten kunnen bijvoorbeeld in geldproblemen 
komen. Tijdens het project heb ik ontdekt dat een 
makkelijke brief op B1-niveau voor iedereen te 
begrijpen is.’ 

Aa 
3.Test indeling, 

symbolen, foto’s 
én lettertype 

Sylvia: ‘Beeld kan helpen om een moeilijk proces 
begrijpelijk te maken. Toen we net begonnen, 
twijfelden we tussen symbolen en foto’s. Het 
bleek dat Mourad en ik één symbool al op heel 
verschillende manieren begrepen. Ook de mensen 
uit het testpanel gaven de voorkeur aan foto’s. We 
hebben toen onderzocht wie er precies op de foto 
moest komen om de lezer aan te spreken. Ook kun 
je onderzoeken wat mensen vinden van kaders, het 
gebruik van kleur, enzovoorts.’ 
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‘Mensen  die  moeite  hebben  
met het Nederlands vinden 

het vaak fjn als het 
lettertype iets groter is’  

 

Mourad: ‘Mensen die moeite hebben met het 
Nederlands vinden het vaak fjn als het lettertype 
iets groter is. In plaats van lettertype Arial 10 zijn 
we Arial 12 gaan gebruiken. Verder is het belangrijk 
om in de eerste alinea direct de boodschap van de 
brief te zetten, en dus niet onderaan. Veel mensen 
lezen namelijk vaak alleen de bovenste alinea. 
Daarna kijken ze pas aan wie de brief is gericht en 
wie de afzender is. Als de boodschap verstopt zit 
in de brief, bereik je de lezer veel minder goed.’ 

• 

• 

• 

4.Communiceer op de 
juiste manier met de 
deelnemers 

Sylvia: ‘We hebben uitleg gekregen over hoe 
we het beste een gesprek kunnen voeren met 
mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Dat 
was heel nuttig. Verder vond ik het opvallend 
dat deelnemers die zelf geen moeite hebben met 
de taal, gingen nadenken voor laaggeletterde 
mensen. Zo zeiden ze: ‘Lettertype 10 kan ik goed 
lezen, maar ik kan me voorstellen dat andere 
mensen een groter lettertype fjner vinden.’ Ik 
moest goed doorvragen om erachter te komen wat 
zij zelf fjner vonden om te lezen. Zo lieten we aan 

iedereen in het testpanel een brief in lettertype 12 
zien met allerlei soorten opmaak. Hieruit koos het 
testpanel de beste brief. Vervolgens legden we deze 
brief in lettertype 10 en 12 aan de deelnemers voor. 
Iedereen koos voor het grotere lettertype.’ 

5. Zorg dat het project 
een vervolg krijgt 

Sylvia: ‘Dit project is een begin. De gemeente heeft 
namelijk meer brieven die we kunnen verbeteren. 
Maar dit kost tijd. Ook moeten medewerkers de tijd 
krijgen om de brieven te veranderen. Belastingen 
en Burgerzaken is ontzettend druk. Het zou 
daarom goed zijn als per afdeling bijvoorbeeld 
twee mensen zich bezig gaan houden met 
beeldbrieven.’ 

Mourad: ‘We hebben positieve reacties gekregen 
op de beeldbrieven. Mensen snappen de brieven 
en het proces beter. En we hebben de doelgroep 
beter leren kennen. Om al deze kennis te delen, 
kun je bijvoorbeeld een workshop geven aan 
collega’s. De beeldbrieven zijn trouwens niet het 
enige middel waarmee we de Rotterdammer beter 
kunnen bereiken en helpen. Bij de gemeente is 
steeds meer aandacht voor teksten op B1-niveau, 
ook online. Het zou goed zijn als ook op websites 
van organisaties en bedrijven de taal makkelijker 
wordt.’ 

‘Bij de gemeente   
is steeds meer aandacht 

voor teksten op  
B1-niveau, ook online’  

• 
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GeenPunt #3 

Taal en sport zijn belangrijk voor elkaar, vindt judoka 
Marhinde Verkerk. Taal helpt je bij het sporten, en 
sporten helpt je met taal. Bovendien gaat sport over 
ontwikkelen en leren. Tijdens het sporten krijg je te 
maken met dezelfde thema’s als bij het leren van een taal. 
Bijvoorbeeld doorzetten, samenwerken en elkaar helpen. 

Interview Marhinde Verkerk 

sport•taa•lent 
De Rotterdamse Marhinde werd al jong 
Sporttalent van Rotterdam. Daarna 
won ze veel prijzen op EK’s en WK’s. 
Voor een bijeenkomst Taal en Sport van 
de gemeente Rotterdam, Bibliotheek 
Rotterdam, Stichting Lezen en Schrijven, 
Rotterdam Sportsupport en Rotterdam 
Topsport werkte ze in 2019 mee aan een 
video. De bijeenkomst ging over hoe 
sportverenigingen kunnen helpen de taal 
van hun leden en andere Rotterdammers 
te verbeteren. Marhinde wil de stad 
vertellen dat taal en sport belangrijk 
kunnen zijn voor elkaar. ‘Als je niet goed 
kunt lezen en schrijven, weet je misschien 
niet welke sportverenigingen er in 
jouw buurt zijn. Of het lukt niet om een 
abonnement af te sluiten. Andersom is 
het zo: als je gaat sporten met anderen, 
kun je meteen oefenen met de taal. En je 
kunt de mensen die je daar ontmoet om 
hulp vragen.’ 

Doorzetten 
‘Ik heb hard gewerkt voor mijn 
medailles. Topsporter word je niet 
zomaar, daar moet je hard voor 
trainen. En je moet doorzetten als 
het niet gelijk lukt. Zo is dat ook 
met taal. Het is niet erg als je een 
brief supermoeilijk vindt. Of als je 
de letters steeds door elkaar haalt. 
Het gaat erom dat je blijft oefenen. 
En dat je juist probeert te leren van 
moeilijke dingen. 

Vertrouwen in jezelf 
Om te kunnen doorzetten, moet 
je vertrouwen hebben op je eigen 
kwaliteiten en wat je nog gaat leren. Als 
ik er niet op vertrouwde dat ik medailles 
kon winnen, dan had ik ze niet om mijn 
nek gekregen. Ik blijf altijd tegen mezelf 
zeggen dat ik het kan. Dat geeft me 
kracht om door te blijven gaan. Vind je 
lezen en schrijven moeilijk, of lukt het niet 
om te vertellen wat er in je hoofd zit, geef 
dan vooral niet op. Begin gewoon ergens 
en maak kleine stappen waardoor het 
leuk wordt om te leren en je steeds kleine 
doelen behaalt. Met hard werken en veel 
oefenen kom je heel erg ver. 

(het; meervoud: 
sporttaalenten) 
iem. die hard werkt om sport 
én taal te verbeteren 

Marhinde weet hoe vervelend het kan zijn als je de taal 
niet goed spreekt of lezen en schrijven moeilijk vindt. 
Ze heeft daar zelf soms ook last van: ze heeft dyslexie. 
En ze kent mensen die zonder hulp bijna niet kunnen 
lezen en schrijven. ‘Taal is voor heel veel dingen belangrijk. 
Als je hier moeite mee hebt, kan dit je tegenhouden om 
belangrijke én leuke dingen te doen. Zoals sporten of 
andere uitjes in de stad. Daarom is het goed als mensen 
elkaar kunnen vinden en helpen met een taalprobleem. 
Vragen om hulp, daar heb je lef voor nodig. Net als voor 
sporten.’ 
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• 
‘Het is helemaal niet gek 

of dom als je taal moeilijk 
vindt. Het is juist heel slim 

als je om hulp vraagt’ 

• 
Druk uit je omgeving 
‘Soms voelt het alsof de mensen om je heen veel van 
je verwachten. En dat je aan veel eisen moet voldoen. 
Toen ik wereldkampioen was geworden, wilde ik dat 
ook blijven. Ik voelde veel druk. Maar daardoor ging 
ik juist minder goed judoën. Ik moest heel eerlijk tegen 
mezelf zijn om van de druk af te komen, want ik maakte 
die vooral zelf. Ik ging weer judoën omdat ik het leuk 
vond en beter wilde worden. Ook als je je taal verbetert, 
kan het helpen om op deze manier aan de slag te gaan. 
Zoek naar waarom jij de taallessen volgt en oefen 
daarom met lezen en schrijven. Dat geldt ook voor wie 
nog niet om hulp durft te vragen. Het is helemaal niet 
gek of dom als je taal moeilijk vindt. Het is juist heel 
slim als je dit zegt en om hulp vraagt! De mensen die 
helpen, moeten dat ook weten. Respect en geduld van 
de omgeving is superbelangrijk.’ 

Aanmoedigen 
‘Doe je iets goed, dan is het leuk als 
mensen voor je juichen en klappen. 
En gaat er iets mis, dan is het fjn 
als mensen je de moed geven om 
door te gaan. Dat is met sporten zo, 
maar ook als je je taal verbetert. Een 
taalprobleem is iets waar we allemaal 
aan mee kunnen helpen. Het is dichterbij 
dan je denkt. Rotterdammers kunnen 
elkaar aanmoedigen. Als we minder 
oordelen over elkaar, maar elkaar juist 
goed helpen, komen we verder. 

Samenwerken 
Samen kun je meer dan alleen. Met mijn 
coach en sportvrienden kan ik sterker 
worden dan in mijn eentje. Het is slim om 
samen te werken, ook als het gaat om taal. 
Sportclubs kunnen samen met de gemeente 
en andere organisaties mensen helpen die 
taal moeilijk vinden. Ze kunnen bijvoorbeeld 
op hun website de optie aanbieden dat 
de computer de teksten voorleest. Of ze 
kunnen taallessen geven aan ouders, terwijl 
hun kinderen sporten. Trainers kunnen 
helpen opletten of er leden zijn die een 
taalprobleem hebben. Én ze kunnen voor 
een begripvolle omgeving zorgen. 

Ook meedoen? 
 
Wat kan het jouw vereniging opleveren? 
 Wanneer  de leden hun taalvaardigheid verbeteren,   

dan zijn de  voordelen voor de sportvereniging: 

·  betere  communicatie met (familie  van) leden 

·  v ergroten van betrokkenheid van de leden bij  

de vereniging 

·  het voorkomen van betalingsachterstanden 

·  beter bereik van potentiële leden én vrijwilligers 

·  het vergroten van de  maatschappelijke  rol 

Hoe doe je mee? 
Wil je meedoen en meer  weten over  de mogelijkheden?  

Neem dan contact op me t: 

·  de   gebiedscoördinatoren van Rotterdam Sportsupport  

info@rotterdamsportsupport.nl  

www.rotterdamsportsupport.nl/gebieden 

·   de  Sportregisseur in jouw  gebied,  voor het  opzetten  

van nieuwe activiteiten  

info@sportbedrijfrotterdam.nl  

www.sportregie.nl 

·  gemeent e  Rotterdam, voor  subsidies voor  taaltrajecten 

taal@rotterdam.nl 

·  S tichting Lezen & Schrijven,  voor  trainingen in het  

herkennen van laaggeletterdheid  

info@lezenenschrijven.nl 

·   Bibliotheek Rotterdam,  voor he t opzetten van een 

Taalcafé  op jouw locatie  

taalhuisrotterdam@gmail.com 

GeenPunt #3
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