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Kruiskadepuzzel

Daar zijn we weer! Met de
tweede editie van GeenPunt:
de Rotterdamse taalglossie.
Net als de eerste editie
staat dit magazine bol van
interessante taalfeitjes en
-weetjes, inspirerende interviews,
prachtige poëzie en praktische
taaltips.
GeenPunt is het resultaat van een samenwerking
tussen de gemeente Rotterdam, Yes We Care,
partners uit het regionale bedrijfsleven en
ondergetekende, in de rol van stadsdichter. We
willen de problemen rondom taal in onze stad
onder de aandacht brengen, maar tegelijkertijd
laten zien hoe tof taal eigenlijk is.
De eerste editie was een groot succes en het is
goed om te weten dat wij altijd op zoek zijn naar
interessante taalinitiatieven. Heeft u een podium
voor de woordkunst, biedt u taallessen aan of
staat u te springen om als taalvrijwilliger aan de
slag te gaan? Schroom niet en neem contact met
ons op!
Want in Rotterdam schrijven, lezen en spreken we
samen!
Derek Otte
Eindredacteur GeenPunt #2
1

Het favoriete boek van Theo Kemperman

GeenPunt #2

Op een
onbewoond

Theo is dagelijks omringd door boeken. Hij ziet taal als de
spil in een bloeiende samenleving vol kritische burgers.
Boeken spelen daarin een belangrijke rol. Voor welk boek
kun je hem wakker maken?

‘Ik ben een groot liefhebber van Marguerite
Yourcenar (1903 - 1987), een Vlaamse schrijfster.
Ze was Franstalig, maar heeft een groot deel van
haar leven in de Verenigde Staten doorgebracht.
Yourcenar schreef fictie op basis van historische
gegevens. Twee van haar boeken zijn mij zeer
dierbaar. Mocht ik op een onbewoond eiland
terecht komen, dan zouden deze boeken echt
meegaan.’

Prachtige naam, prachtige boeken
‘Het eerste boek heet “Het hermetisch zwart”.
Ik heb dit boek in het Frans én in het Nederlands.
Dit boek gaat over het leven van Zeno: een fictief
humanistisch personage dat arts, filosoof en
alchemist is. Zeno is zijn leven lang op zoek naar
kennis en naar zichzelf. Het is ook een aangrijpend
boek, met als hoogtepunt zijn sterven – voor mij is
doodgaan nergens in de wereldliteratuur zo mooi
beschreven. Zijn leven speelt zich af in het Europa
van de 16e eeuw, wat gedeeltelijk overlapt met
de periode waarin Erasmus leefde. De Bibliotheek
Rotterdam beheert de grootste collectie boeken
van Erasmus ter wereld. Je kunt gemakkelijk
allerlei overeenkomsten tussen Erasmus en Zeno
bedenken, maar ik geniet vooral ook van de
beeldende wijze waarop Yourcenar het leven
van die tijd beschrijft.

eiland...
Theo Kemperman
directeur Bibliotheek Rotterdam
2

Ook “Hadrianus’ Gedenkschriften” moet mee
naar het onbewoonde eiland. Het verhaal speelt
zich af in het Romeinse Rijk. Hadrianus was een
van de zogeheten boni: één van de vijf elkaar
opvolgende ‘goede’ keizers. Zij hadden natuurlijk
ook hun oorlogen en veroveringen, maar dachten
heel anders over de wereld en de waarde van
mensenlevens dan keizers voor of na hen.

Van Hadrianus is bekend dat zijn herinneringen
op schrift niet bewaard zijn gebleven. Dit was
voor Yourcenar aanleiding om deze alsnog op
te schrijven. Dat heeft ze in briefvorm gedaan.
Hadrianus voelt zijn einde naderen en schrijft zijn
levensverhaal aan zijn opvolger, Marcus Aurelius.
Hadrianus heeft de enorme groei van het Romeinse
Rijk meegemaakt; dat maakt het verhaal extra
interessant. Ook is hij altijd blijven nadenken
over wat hij deed, waarom en voor wie. Het was
een man die in persoonlijke relaties hele andere
opvattingen had dan wij misschien van keizers
verwachten. Zo had hij een liefdesrelatie met een
jongeman, Antinoüs.
Het boek is niet makkelijk: je moet er echt even
voor gaan zitten. En je moet het echt wíllen
lezen. Maar het is zo prachtig geschreven en het
verhaal heeft mij in veel opzichten geraakt. Het
biedt je de kans om je helemaal in te leven in de
denkwereld van een andere tijd, waarbij thema’s
als trots, (wan)hoop, medemenselijkheid en ook
homoseksualiteit het verhaal heel persoonlijk
maken.’

Rotterdam
‘Dichter bij huis, en meer van deze tijd: ik lees ook
graag onze stadsdichters, zoals Hester Knibbe
en Derek Otte. Van Derek is bijvoorbeeld de
meesterlijke laatste strofe uit zijn gedicht “Blop
duikt op”, over een visje dat ‘anders is’, voor de
Kinderboekenweek van dit jaar: “lach niet omdat
ie anders is, zeg ‘m: “kom erbij!”/ want anders zijn
we allemaal: anders maakt jou jij/ (en mij mij en
ons wij)”.’
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Ken je dat niet horen dan?

GeenPunt #2

Zelf verzonnen door
Dhr. Van Veen!

KEN JE
DAT NIET
HOREN
DAN?

‘Groen wit groen,
hard werken voor
weinig poen.’

Favoriete uitspraken

‘Eigen haard is
goud waard.’

van echte

Rotterdammerts

Rotterdammers zijn natuurlijk meer van daden dan
van woorden. Maar als ze wél hun mond opendoen,
weet iedereen direct dat ze uit de stad aan de Maas
komen. Wat zijn hun favoriete uitspraken?
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Dhr. Van Veen (95 jaar)
Charlois
‘Vroeger had je de schillenboer, die kwam langs huizen
om schillen op te halen. Aardappelschillen in mijn geval.
Waarschijnlijk gebruikte hij ze om zijn vee te voeren.
Als we dan met vrienden onder elkaar waren, maakte
je wel eens een geintje van: Oh, jij bent er eentje van
de schillenboer! Dat betekende dan dat je moeder iets
gehad moest hebben met de schillenboer en dat jij
daaruit geboren was. Gewoon als geintje natuurlijk.
Zelf heb ik er ook eentje verzonnen: Groen wit groen,
hard werken voor weinig poen. Elke Rotterdammer weet
wel waar dat voor staat. Onze kapper om de hoek
had een bordje in de zaak waarop stond: Niets kan
een vrouw zozeer bekoren, dan goed geknipt en glad
geschoren. Ik mag dan wel 95 jaar oud zijn, maar dat
vergeet ik nooit meer.’

Cornelia Maria de Wintervan Esschoten (70 jaar)
Rotterdam-Noord
‘Een spreekwoord zeg je? Er zijn er twee die
meteen in mij opkomen. Eigen haard is goud
waard is de ene. Ik heb mijn hele leven in
Rotterdam Noord gewoond en ik kan wel
zeggen dat dit mijn haard is. Mijn haard is
daar waar mijn hart is en dat was altijd bij
mijn man. Hij is vier jaar geleden overleden en
hij vond het hier fantastisch.
Een ander spreekwoord is De appel valt
niet ver van de boom. Die is natuurlijk wel
bekend, maar voor mij is deze ook echt van
toepassing. De meeste mensen vinden dat ik
erg op mijn moeder lijk. Dat klopt ook, zeker
in mijn doen en laten. Ik ben goed gebekt en
heb overal een antwoord op. Dat is typisch
Rotterdams natuurlijk.’
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Ken je dat niet horen dan?

GeenPunt #2

•

‘De beste stuurlui
staan aan wal.’

•
‘Zo oud als de weg naar

‘Je hoeft niet aan een
boom te hangen om een
eikel te zijn.’

Kralingen.’

•

•

•
‘Hij schreef met een
zakkammetje.’

•

Salomon Slier (81 jaar)
Rotterdam-West

A.J.J. Hessel-de Blaay
(92 jaar)
Rotterdam-Noord
Wil Groen (77 jaar)
Rotterdam-Noord
‘Deze zullen veel mensen kennen: De beste stuurlui staan
aan wal. Als je weleens wat zit te vertellen, dan zijn er altijd
een paar mensen die praten alsof zij het beter weten. Zij
weten het altijd beter dan degenen die gedaan hebben
waar ze over vertellen. Waar het op slaat weet je niet,
maar toch moeten ze er wat over zeggen.
Vriendinnen zeggen ook altijd over mij dat ik het altijd
beter weet. Het is vaak ook zo! Dat kan over alles zijn.
Bijvoorbeeld over mannen zeg je? Hou alsjeblieft op, daar
zeggen we niks over. Komt dat nog dalijk in dat boekie van
jou ook!’
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‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn
gasten. De waard is een kastelein, een
kroegbaas. Dit betekent eigenlijk dat de
waard zijn gasten juist níet vertrouwde,
waarschijnlijk omdat hij zelf ook niet te
vertrouwen was. Dus als je bijvoorbeeld
een dief bent, dan vertrouw je de andere
mensen ook niet; je bent zelf ook niet te
vertrouwen.
In de kroeg werd ook wel eens gezegd:
Hij schreef met een zakkammetje.
Dat betekent dat als jij een paar biertjes
op hebt, je toch niet doorhebt dat de
waard een paar extra streepjes op je
rekening zet.’

‘Luister goed, komt ‘ie an: Als de drank
is in de man, is de wijsheid in de kan.
Vroeger woonde ik in een buurt waar
veel dronken mensen waren, in Oude
Westen. Daar werd ‘ie weleens gezegd.
Als je gaat drinken, dan is de wijsheid
vaak weg, de wijsheid zit dan dus in de
kan. Dan ga je onzin uitkramen. Soms
gaan mensen ook lelijke dingen zeggen.

Theo Jansen (70 jaar)
Rotterdam-West
Zo oud als de weg naar Kralingen. In de buurt had je hele
oude wegen die al duizend jaar bestonden, waar men eerst
op liep en later pas met de auto op kon rijden. Als je iets
hebt dat zó oud is als die weg, dan is dat natuurlijk heel
bijzonder. Het wordt nu ook een beetje sarcastisch gebruikt,
als iemand je iets vertelt wat je al heel vaak gehoord hebt,
dan zeg je dat.’

Over dronken gesproken: Kinderen en
dronken mensen spreken de waarheid.
Ondanks dat de wijsheid misschien weg
is en er lelijke dingen gezegd worden,
spreken mensen als ze dronken zijn wel
de waarheid. Dan komen er dingen naar
buiten die ze nuchter waarschijnlijk niet
hadden gezegd. Nog eentje dan: Je hoeft
niet aan een boom te hangen om een
eikel te zijn. Die is duidelijk toch?’
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advertentie

•
‘Wie goed doet,
goed ontmoet.’

•

•
‘Zo oud als

opoe Herfst.’

•

“Van ondersteuning
bij taal tot
een plek in de
maatschappij.”

Albertus Jacobus Lammerts
van Bueren (85 jaar)
Rotterdam-Noord
‘Het is een hele simpele, maar als iedereen zich daaraan
zou houden, dan zou de wereld er beter uit zien: Wie goed
doet, goed ontmoet. Een typisch voorbeeld van iemand die
‘goed doet, goed ontmoet’? Er is niet iemand aan wie ik het
specifiek kan koppelen. Jammer genoeg leeft niet iedereen
naar het gezegde. Ikzelf zeker ook niet. Ik ben niet zo’n
beste en ook niet zo’n brave. We zijn allemaal op z’n tijd een
prima man of vrouw, maar soms ook heel vervelend.
Schoonheid vergaat niet, dat is er ook zo eentje. Neem
bijvoorbeeld je partner. Een partner zoek je ergens op uit.
Wij zijn met miljoenen mensen hier in Nederland. Waarop
zoek je iemand uit? Op d’r mooie uiterlijk of d’r mooie figuur,
maar ook op d’r innerlijk, dat is het mooiste deel van het
lichaam, vind ik.’
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Rob de Vries (77 jaar)
Rotterdam-West
Rob: ‘Mijn moeder zei altijd: Zo oud
als opoe Herfst. Hij woonde op de
Crooswijksesingel, daar waren we dan
op bezoek. Het was een uitdrukking die
veel werd gebruikt voor iemand die heel
erg oud was. Opoe Herfst is namelijk 106
jaar geworden. Die uitdrukking ging vaak
rond in de familie en ook in de stad is de
uitdrukking bekend geworden.’

Irado
Irado verzorgt de huishoudelijke
afvalinzameling voor de gemeenten
Capelle aan den IJssel, Schiedam,
Rozenburg en Vlaardingen. Daarnaast
onderhouden we in Schiedam de
openbare ruimte.
irado.nl

Interview Taalpolitie

GeenPunt #2

Taalpolitie
Schrijvers van
de politie over
hun werk

Ontmoet Iet Voorhoeve
en Mirjam Killian,
enthousiaste
tekstschrijvers bij de
politie. Ze kunnen zich
geen leukere baan
voorstellen. ‘We mogen
vaak teksten omzetten
in begrijpelijke taal, een
mooie uitdaging!’
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Interview Taalpolitie

GeenPunt #2

Echte verhalen

‘Ik stel mezelf steeds
de vraag: hoe kan ik
de teksten zo leuk en
begrijpelijk mogelijk
maken?’

Verschillende lezers
Het ene moment schrijven Iet en Mirjam alleen
voor collega’s, het andere moment voor een
breed extern publiek. Spelen met woorden en
in de huid van de lezer kruipen maakt hun vak
boeiend, vinden ze. ‘Met taal kun je communiceren,
contact maken,’ vertelt Iet. ‘Dat moet je zo
doen dat iedereen je begrijpt. Goed geschreven
teksten horen daarbij.’ Mirjam ziet het vooral als
een uitdaging om te schrijven voor jongeren en
laaggeletterden. ‘Ik stel mezelf steeds de vraag:
hoe kan ik de teksten zo leuk en begrijpelijk
mogelijk maken? Er zijn bijvoorbeeld brieven die
begrijpelijk gemaakt moeten worden voordat ze
de deur uit gaan. Soms doen wij er een laatste
likje verf overheen, soms komen we zelf met een
tekstvoorstel.’

Iet en Mirjam maken veel folders en
jaarverslagen, bedenken slogans voor
campagnes en werken aan diverse sites,
zoals www.politie.nl en
www.vraaghetdepolitie.nl. Naast feiten
en ‘droge’ informatie proberen ze echte
verhalen te gebruiken voor hun teksten.
Mirjam: ‘De politie staat bol van de
verhalen. Mensen maken heel veel mee
en zijn heel betrokken bij hun werk. Ruim
twintig jaar geleden attendeerde iemand
mij op de functie van redacteur bij de
politie. Tijdens het sollicitatiegesprek kreeg
ik het blad te zien waar ik eindredacteur
van zou worden. Ik vond het zó interessant
om de verhalen te lezen van al die mensen
die zoveel afwisten van een bepaald
onderwerp en zo breed en maatschappelijk
betrokken waren.’

‘We gebruiken echte
verhalen, daar staat de
politie bol van. Mensen
maken heel veel mee
en zijn heel betrokken
bij hun werk.’

Schrijfregels
De teksten van de politie worden altijd in de
huisstijl geschreven, met een vaste vorm, opmaak
en schrijfwijze en een standaard lettertype.
Engelse woorden, afkortingen en vakjargon zijn
uit den boze. Die kunnen teksten immers slecht
leesbaar maken.
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Volgens Iet en Mirjam werken bij de politie
veel mensen die goed kunnen vertellen,
maar moeite hebben om hun verhaal
op te schrijven. Daarom interviewen
de dames hun collega’s. Als ze de kans
krijgen, lopen ze zelfs een dienst mee met
agenten. Het resultaat komt bijvoorbeeld
in het spreekbeurtpakket, te vinden op
jongerensite www.vraaghetdepolitie.nl.

Iet: ‘De meeste agenten, of ze nu in Groningen,
Schin op Geul of Den Haag werken, zijn direct,
hartelijk en heel betrokken. Een beetje zoals
Rotterdammers die zonder omhaal en praatjes
precies zeggen wat ze denken.’ ‘Wil je snel een
paar leuke quotes van het publiek, recht uit het
hart, dan moet je in Rotterdam gaan staan’, weet
Mirjam, die haar loopbaan begon als freelancer
bij het Rotterdams Nieuwsblad.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een onderwerp waar Iet en
Mirjam zich nog niet zo lang mee bezighouden.
Ze vertellen dat ze vorig jaar bij een bijeenkomst
Communicatie door de Rijksoverheid waren, waar
laaggeletterdheid veel aandacht kreeg. ‘Daar
hoorden we dat er veel laaggeletterden zijn in
Nederland. We waren verbaasd: het gaat echt
om een grote, onzichtbare groep. Het zijn vaak
mensen die gewoon naar school gaan, een gezin
en een baan hebben, en waarbij het dus niet
snel opvalt dat ze moeite hebben met taal. We
hoorden dat laaggeletterdheid voor problemen
kan zorgen op het gebied van bijvoorbeeld zorg,
financiën en veiligheid. Laaggeletterden zijn veel
vatbaarder voor bijvoorbeeld oplichting. En ze
vinden het vaak lastig om aangifte te doen, omdat
ze dan een handtekening moeten zetten onder
iets dat ze niet kunnen lezen. Daar moeten wij als
politie iets mee, dachten we meteen.’

Iet en Mirjam zijn onder de indruk van de
verhalen van laaggeletterden. Mirjam:
‘Zoals een oma die haar kleinkind altijd
voorlas, en dat het kind op enig moment
zegt: “Maar dat staat er niet, oma.” Of
mensen die op de basisschool een juf
of meester hadden die hen de koffie liet
halen of de plantjes water liet geven en
voor dom werden versleten, waardoor ze
faalangst hebben ontwikkeld. En dan
gaat het niet om een paar, maar om heel
veel mensen die elke dag geconfronteerd
worden met hun onvermogen om mee te
doen in de maatschappij.’

‘Veel mensen worden
elke dag geconfronteerd
met hun onvermogen
om mee te doen in de
maatschappij.’
‘Het zijn absoluut geen domme mensen’,
benadrukt Iet. ‘Hun vaardigheden liggen
gewoon niet op het gebied van taal. Zij
kunnen ontzettend goed zijn in andere
dingen, maar het stukje taal is een
probleem. En daar kunnen anderen bij
helpen!’ Wat gaat de politie daaraan
doen? Voor publicatie van diverse
brochures hebben Iet en Mirjam een
aantal taalambassadeurs van Stichting
ABC gevraagd om deze te testen. Dat
willen ze vaker doen. Én ze willen hun
collega’s bewust maken van het probleem.
Mirjam: ‘Het zou al mooi zijn als collega’s
erbij stilstaan dat ze een laaggeletterde
tegenover zich kunnen krijgen. En dat het
dus niet altijd nut heeft om alleen een
folder mee te geven.’
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Vraag en Aanbod Taal in Rotterdam

GeenPunt #2

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

Allianz NT2:
gratis hulp bij taal (en meer)
Doe je mee aan een taalcursus, krijg je
moeilijk huiswerk mee… Allianz NT2 biedt
gratis hulp bij dat huiswerk! Allianz NT2
organiseert gratis bijeenkomsten voor
huiswerkbegeleiding, overdag én in de
avond. Je kunt bovendien gratis informatie
krijgen over bijvoorbeeld ONA (Oriëntatie op
de Nederlandse Arbeidsmarkt), solliciteren
en het maken van een cv.
Meer informatie? Ga naar
meetup.com/nl-NL/ALLIANZ-NT2-PRAATCAFE
of bel 06 29 62 55 82.

GeenPunt #2

Hou je van taal
en wil je anderen helpen?
Stichting SOL (Samen Ondernemend Leren)
verzorgt Nederlandse lessen voor groepen
van acht tot twaalf deelnemers, één of
twee keer per week. Voor het gebied Noord
zoekt SOL nog vrijwillige docenten om deze
groepen te begeleiden. Als docent geef je
alleen les, wij verzorgen de rest. Je krijgt een
onkostenvergoeding.
De vrijwilligers die we zoeken, kunnen
zelfstandig werken, zijn goed in stimuleren,
kunnen kennis overdragen en beheersen de
Nederlandse taal goed.
Wil je meer weten of heb je nu al belangstelling? Maak een afspraak met Mo Smit
(06 43 23 51 67 of msmit@wmoradar.nl).

Taalcoach Nederlands gezocht
Nederlands praten en lezen
in het Taalcafé

Het aanbod
Organiseer jij ook bijeenkomsten over
taal? Of bied je hulp aan mensen die
moeite hebben met de Nederlandse
taal? Stuur dan een mail naar
taal@rotterdam.nl. Misschien
plaatsen we de volgende keer je
aanbod hier.
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Beter Nederlands leren praten, meer
woorden leren en ze beter uitspreken. Of
passende taallessen in je wijk of stad
vinden. Bibliotheek Charlois, het Albeda
College en Stichting DOCK helpen je
daarbij. Je bent iedere woensdag van
10.00 tot 11.30 uur van harte welkom in het
Taalcafé Charlois van de bibliotheek.
Ben of ken je iemand dit goed kan
gebruiken? Geef het door!
Bel voor informatie Bibliotheek Charlois:
010 281 63 63. Of mail naar
taalcafecharlois@bibliotheek.rotterdam.nl.

Buurtwerk organiseert elke donderdag het
zogenoemde Taalpunt Prins Alexander
in het Romeijnshof. Iedereen die moeite
heeft met het lezen, schrijven of spreken
van de Nederlandse taal kan zich hiervoor
aanmelden. Buurtwerk is op zoek naar een
taalcoach die tijdens Taalpunt individuele
begeleiding kan bieden aan migranten.
Ben jij goed met taal, heb je veel geduld,
een verklaring omtrent gedrag (VOG) en
misschien zelfs onderwijservaring? En ben je
bereid een taaltraining te volgen? Dan zou
jij heel goed onze nieuwe taalcoach kunnen
worden! Neem bij interesse contact op met
Erna ’t Hart (06 51 40 47 68 of
erna.hart@buurtwerk.nl).

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

Vraag en aanbod Taal in Rotterdam

GeenPunt #2

Taal in
Rotterdam
Heb je moeite met lezen en
schrijven? Je bent niet de
enige! In Rotterdam vinden
bijna 100.000 mensen lezen en
schrijven moeilijk. Wil jij in de
supermarkt de etiketten kunnen
lezen? Wil je de huisarts beter
begrijpen? Of leren hoe je een
goede sollicitatiebrief schrijft?
Doe dan een taalcursus.
Er zijn in Rotterdam veel
plekken waar je een taalcursus
kunt volgen. Op deze kaart vind
je het uitgebreide aanbod.

In de lijst hiernaast zijn diverse taalaanbieders opgenomen
met meerdere vestigingen in Rotterdam. In de lijst zijn de
algemene contactgegevens opgenomen van de verschillende
taalaanbieders. Bel daarom van tevoren met het nummer dat
vermeld staat in de lijst en vraag naar de mogelijkheden bij jou in

Hoek van Holland

de buurt. Kijk voor meer informatie en een gedetailleerd overzicht

Er zijn drie vormen van
taalactiviteiten in Rotterdam

met alle contact- en adresgegevens op www.rotterdam.nl/taal.

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

Albeda Educatie
010-2214121
taal&inburgering@albeda.nl
www.albeda.nl

DISCOVERINDUTCH
06-20912404
robert@discoverindutch.nl
www.discoverindutch.nl

Mister Dutch
010-2400160
taaltrainingen@misterdutch.nl
misterdutch.nl

AllianzNT2
06-29625582
info@allianznt2.nl
www.allianznt2.nl

DOCK
010–4012222
info@dock.nl
www.dock.nl

NCB Opleidingen
088-8770010
ncbrotterdam@ncbnet.nl
www.ncbnet.nl

Alsare ontwikkeling
en advies
010-4324911
info@alsare.nl
www.alsare.nl

Dona Daria
010-4659296
s.daouairi@donadaria.nl
www.donadaria.nl

NLeducatie
010-3033214
rotterdam@nleducatie.com
www.nleducatie.com

DutchNL
06-48887101
info@dutchnl.nl
www.dutchnl.nl

Recreatiecentrum Oostervant
010-4772100
oostervant@sportfondsen.nl
www.oostervant.nl

Gilde Rotterdam
010-2038485
taal@gilderotterdam.nl
www.gilderotterdam.nl

Sagènn Educatie
010-3130520
educatie-rotterdam@sagenn.nl
www.sagenn.nl

Hamrah
06-24600511
info@hamrah.nl
www.hamrah.nl

Talenpracticum Zuid
010-4813759
info@talenpracticum.nl
www.talenpracticum.nl

Hoedje van Papier
010-4222506
myrthe@stichtinghoedjevanpapier.nl
www.stichtinghoedjevanpapier.nl

Vi-Taal (Stichting Me & Society)
06-22276792
m.chavoushi@meandsociety.com
www.meandsociety.com

Hulp- en Ontmoetingscentrum
Portland
06-83336081
info@hulpcentrumportland.nl
www.hulpcentrumportland.nl

Vluchtelingenwerk
010-2292369
inburgering-zuidwest@
vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Inloophuis De Paraplu
06-45810797
vanderveldenrenate@gmail.com
www.inloophuisdeparaplu.nl

Volksuniversiteit Rotterdam
010-4761200
info@vu-rotterdam.nl
www.volksuniversiteitrotterdam.nl

IVOR
0181-214153
vos.ro@online.nl

WMO Radar
06-50253351
m.autar@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Arabika Educatie
en Vorming
06-43842438
els@arabika-taal.nl
www.arabikataal.nl

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

Berlitz Schools of Languages
010-8106008
rotterdam@berlitz.nl
www.berlitz.nl

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

Bibliotheek Rotterdam
010-2816100
klantenservice@bibliotheek.
rotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl
Bij Corrie
010-7420466
info@bijcorrie.org
www.bijcorrie.org

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

Buurtwerk
(Taalpunt Prins Alexander)
06-51404768
erna.hart@buurtwerk.nl
www.buurtwerk.nl
Capabeltaal
010-2431610
m.boulayoun@capabel.nl
www.capabeltaal.nl

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

CoDoen
06-10151818
c.stroet@codoen.nl
www.codoen.nl
Delken&Boot
010-4221481
info@delkenboot.nl
www.delkenboot.nl

Kracht van de Vrouw/LOV
06-43130671
h.m.abraymi@gmail.com
Masterclass Academy of
Languages
010-7532037
info@masterclassdutch.com
www.masterclassdutch.com

Zadkine Educatie
088-9451705
educatie@zadkine.nl
www.zadkine.nl

Vraag en Aanbod Taal in Rotterdam

GeenPunt #2

Robert Hofman (44 jaar)
Teamleider
Wijkreinigingsteam Noord
Robert is sinds twee jaar teamleider
van twintig medewerkers en is
verantwoordelijk voor een schone
stad. Op locatie werkt hij met drie
andere teamleiders, die samen tachtig
medewerkers onder zich hebben.

Interview Stadsbeheer

Medewerkers
Reiniging poetsen
hun taal op
Een schone stad is een prettige stad om in te wonen. De stad
schoonhouden is een taak van onder andere de afdeling
Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. Om efficiënt en
veilig te kunnen werken, moeten medewerkers de taal goed
beheersen. Cees de Winter (59), adviseur Reiniging, en Robert
Hofman (44), teamleider Wijkreinigingsteam Noord, vinden de
taalvaardigheidstrainingen voor medewerkers van Stadsbeheer
een uitkomst. ‘Je merkt echt wat de meerwaarde is voor de
mensen. Ineens krijgen woorden veel meer betekenis.’

Het taalaanbod in
Rotterdam op de kaart
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De stad goed schoonhouden, wat heeft taal
daarmee te maken?
Cees: ‘Het is belangrijk dat medewerkers alle
instructies goed begrijpen. Een taal begrijpen leidt
bovendien tot meer zelfredzaamheid. Daarnaast
is veiligheid een issue. Er worden dingen uitgelegd
over je werk, die moet je kunnen verstaan en
begrijpen.’

Kun je nog een situatie noemen waarin het
belangrijk is dat een medewerker de taal goed
beheerst?
Robert: ‘Het is belangrijk dat medewerkers zich als
gastheer voor de stad kunnen gedragen. Vraagt
een toerist de weg, of hebben burgers vragen, dan
moeten ze hen goed en duidelijk te woord kunnen
staan.’

Waaraan merken jullie dat niet iedereen de taal
goed beheerst?
Robert: ‘Een goed voorbeeld zijn de jongens op de
veegwagens. We zeggen tegen zo’n jongen dat
hij naar straat A moet rijden. Dan hoor je “Ja, ja...”
en hij knikt, maar vervolgens rijdt hij gewoon naar
straat B. Je moet het dus nog een keer uitleggen,
terwijl je weet dat hij het eigenlijk niet begrijpt.
Dat is zonde.’

Bespreken jullie taalproblemen met de werknemer?
Robert: ‘In de personeelsgesprekken ga je het
gesprek open aan. En door open vragen te stellen,
ontdek je waar men behoefte aan heeft. Je moet
het wel negen van de tien keer zelf aankaarten,
mensen geven het niet zomaar zelf aan. Dat doe
je door vertrouwen op te bouwen en dus niet door
direct te vragen: “Joh, waar heb je moeite mee?”
Vanwege schaamte en taboes geven ze zelf vrijwel
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nooit aan waar ze behoefte aan hebben.
Als je een vertrouwensrelatie opbouwt,
wordt dit wel duidelijk.’

Moeite met taal: een groeiend
Adviseur Reiniging
probleem?
Cees geeft advies aan
Cees: ‘Veel mensen die bij ons werken
onder andere het bestuur
zijn opgeleid tot praktisch vakman.
richting politiek en is
Maar onder andere door de digitalisering
betrokken bij projecten,
moeten mensen steeds meer zelf gaan
zoals het taalproject.
doen, en hierdoor ontstaat een grotere
Adviseert en maakt
behoefte aan breder opleiden. Er is
plannen voor opleidingen,
een grote groep die hier al lang werkt
in samenwerking met de
en die we nu helpen door 21e eeuwse
Bedrijfsschool Reiniging.
vaardigheden aan te bieden. Als je
vroeger iets wilde weten over – ik zeg
maar wat – je contract, liep je naar een
P&O-functionaris en werd alles voorgekauwd.
Nu moet je het zelf doen via de computer.’
Stel: ik wil als medewerker mijn taal verbeteren.
Hoe kan ik dit doen?
Robert: ‘We dagen medewerkers uit om
mogelijkheden te zien. Het moet vanuit de
behoefte komen. Wij kunnen daarin voorzien met
een opleiding.’
Cees: ‘Robert en ik zijn nauw betrokken bij het
taalproject dat we samen met taalaanbieder
Alsare organiseren. In oktober 2018 startte de
eerste groep medewerkers met de taaltraining
‘Taal van de stad’. Het woord ‘laaggeletterdheid’
wordt bewust vermeden. De term is ons wel
bekend, maar er zit een negatief imago aan vast.
Mensen lijken zich ervoor te schamen. Het woord
‘gehandicapt’ gebruik je ook niet meer. Daar kun je
het een beetje mee vergelijken.’
Bieden jullie verder nog ontwikkelmogelijkheden?
Cees: ‘We hopen dat mensen dankzij de
taalvaardigheidstrainingen ook de stap naar een
mbo-opleiding gaan zetten. Juist om mensen die
geschoold zijn als praktisch vakman op mboniveau op te leiden. Drie jaar geleden is een
landelijk erkende vakopleiding gestart en drie jaar
geleden is ook binnen het team van Reiniging een
professionalisering gestart. Het doel is het beste
reinigingsbedrijf van Nederland te worden en de
kloof te dichten tussen mensen die voldoende
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Cees de Winter
(59 jaar)

geschoold zijn en mensen die niet meer zo
makkelijk kunnen meekomen.’
Robert: ‘De mensen waarvan wij denken dat ze
geschikt zijn voor een mbo-opleiding, zijn goed
zichtbaar. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar
de onzichtbare groep. Zo is er een Marokkaanse
medewerker die op zijn elfde naar Nederland
kwam, maar nooit taalles heeft gehad. Eerst denk
je dat hij niet geschikt is voor een mbo-opleiding,
maar juist voor hém doen we dit.’
Waarin schuilt het succes van de taaltrainingen?
Cees: ‘Bij Alsare is het heel gezellig en intiem, een
beetje een huiskameridee. Bij een school is het
vaak heel anders. Beveiliging, conciërge achter
glas, roltrappen. Die sfeer is niet goed voor het
zelfvertrouwen van schoolgangers.’
Robert: ‘Het leuke is dat tussentijds aanpassingen
in het programma doorgevoerd kunnen worden.
Alle medewerkers krijgen een individuele intake en
een aparte leervraag. Die stellen ze zelf op, maar
ze zijn vervolgens wel klassikaal bezig. Zo voorkom
je dat iemand de training saai vindt. Je vergroot
de eigenwaarde van de deelnemers en ze gaan er
beter door functioneren.’

Spelling en grammatica worden een stuk leuker als je enthousiast bent over taal. Daar helpen
onderstaande initiatieven zeker weten bij. Er is voor elk wat wils: van poëzie tot rap en van
theater tot spoken word. Ze zijn het opzoeken (en bezoeken) waard. Google ze, minstens!

Paginagroots

Alfabet Soep

Bibliotheek Rotterdam

Paginagroots. 1.600 vind-ik-leuks.

Alfabet Soep, Rotterdam. 560

Bibliotheek Rotterdam is hét kennis-

Paginagroots, met de P van proza en

vind-ik-leuks. Een platform voor

centrum en culturele podium van de

poëzie, is hét Rotterdamse podium voor

woordkunstenaars, artiesten & iedereen

stad. Elke dag werken we hard aan een

jong ta(a)lent.

die wil groeien.

bibliotheek waar Rotterdam blij van
wordt!

Woorden Worden Zinnen

Passionate Bulkboek

Woorden Worden Zinnen is hét

Passionate Bulkboek in Rotterdam

Stadsdichter010

laagdrempelige platform en

ontwikkelt activiteiten om jongeren te

1.439 volgers, 267 volgend, 117 berichten

podiumavond voor woordkunst in de

interesseren voor culturele uitingen in

- Bekijk Instagram-foto’s en -video’s van

breedste zin van het woord. Geniet van

het algemeen.

Derek Otte (@stadsdichter010).

Poetry Circle
Poetry Circle Nowhere maakt

Writer’s Guide to the
Galaxy

FLOW is een jong, dynamisch en

performances voor festivals,

The Writer’s Guide (to the Galaxy) is een

cultureel divers ProductieHuis gevestigd

boomhutten, huiskamers en andere

literair cursuscentrum in Rotterdam, een

in Rotterdam-Zuid. ProductieHuis FLOW

plekken. En host Poetry Circles in

ontmoetingsplek voor jonge schrijvers

beweegt vanuit de overtuiging dat ...

Rotterdam, Amsterdam ...

en boekennerds.

Ken Theater

Poetsclub

Werklicht

Ken Theater staat voor professioneel en

Poetsclub in café de Schouw brengt

Werklicht, Rotterdam. 1.349 vind-ik-leuks.

uniek theater. Ken Theater produceert

poëten dichter bij elkaar. Al ruim tien

3 personen praten hierover. 758 waren

theatervoorstellingen en begeleidt

jaar lang is er elke eerste woensdag van

hier. Een collectief zo groot als de stad,

nieuw talent op het gebied van ...

de maand een poëzieavond ...

organiseert ...

Spoken World

Poëziebus

SKVR

Rotterdam. 2.018 vind-ik-leuks.

Poëziebus is een tour voor

Bij SKVR in Rotterdam kun je lessen en

12 personen praten hierover. Evenement

podiumdichters. Maar liefst 20

cursussen volgen in beeldende kunst,

waar beeldkunst/spoken samen komen.

podiumdichters uit Nederland en België

dans, fotografie, video & digitale media,

Geniet, ervaar en laat je ...

rijden van 5 tot en met 11 augustus 2019

muziek, schrijven en theater.

wisselende performers ...

Productiehuis FLOW

in een prachtige ...

SpraakuhlooS is hét reizend open

Frontaal Rotterdam

Schrijversvakschool
Rotterdam

podium van Rotterdam. Op dit podium

Frontaal is hét maandelijkse literaire

In Rotterdam geeft Schrijversvakschool

kunnen alle artistieke creatievelingen

podium van Rotterdam. Met iedere

de volgende schrijfcursussen:

zich thuis voelen. Het podium geeft ...

maand Grote Gasten en Literaire

Schrijfcursus Kort verhaal, Schrijfcursus,

Superhelden. Frontaal brengt literatuur ...

Schrijftraining.

SpraakuhlooS
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Interview Havenpraat
Havenpraat
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					Loop
				effe
			 naar
		de
bak

Een schip dat overstuur de haven in komt, naar je
kooi gaan om te slapen en een bochie korten. De taal
van de scheepvaart kent veel bijzondere termen en
uitdrukkingen. In de Rotterdamse haven, de grootste
van Europa, speelt taal een essentiële rol. Elkaar
begrijpen is bij reddingsacties soms zelfs een kwestie
van leven of dood. Drie scheepvaartliefhebbers
vertellen over hun werk op het water en de rol van
goede communicatie.

Theo Smit
Theo Smit (58) is financieel adviseur bij de
gemeente Rotterdam. Daarnaast is hij inmiddels
drie jaar bestuurslid van de plaatselijke
commissie van reddingsstation Hoek van Holland.
Bij het KNRM-station in Hoek van Holland werken
één beroepsschipper (kapitein) en ruim dertig
vrijwilligers.
Theo is betrokken bij het onderdeel Oefenen &
Opleiden, voor de vrijwilligers van het station.
Ook is hij ‘opstapper’ (vrijwillige meevarende
bemanning) geweest bij hetzelfde reddingsstation.

Taal op het water

De taal van de
scheepvaart
26

Door zijn werk als financieel adviseur van
‘team Taal’ binnen de gemeente weet Theo hoe
belangrijk het is om de Nederlandse taal goed te
beheersen. Volgens Theo geldt dit ook zeker op het
water. ‘Onze opstappers zijn onlangs opgeroepen
voor een medische evacuatie van een Russisch
schip. Daar was niemand die Engels sprak. Dat
werd dus communiceren met handen en voeten.
Ook is een keer een melding binnengekomen van
een vissersboot. Ze gaven door dat een man op
het schip buikpijn had. Dat was een nogal vaag
verwoord. Hij bleek darmkanker te hebben en is
aan boord overleden, nog voordat wij konden
helpen. Soms blijkt het erger te zijn dan van
tevoren wordt gezegd. Een juiste interpretatie van
woorden is dus echt belangrijk.’

Vaktaal
Theo geeft aan dat vakjargon belangrijk is binnen
de scheepvaart om jezelf begrijpelijk te maken.
‘Wat voor mij vanzelfsprekend is, is voor een ander
wartaal. Een voorbeeld uit de sleepvaart: “We
gaan het bochie korten.” Als je ergens bent en je
staat op het punt om weg te gaan, dan ga je het
‘bochie korten’. Op open zee is de afstand tussen
een sleepboot en het object dat meegesleept
wordt behoorlijk groot. Dat heeft te maken met
de veiligheid en er is op open zee toch voldoende
ruimte. Tussen de schepen hangt dan een lange
sleeptros, de sleepkabel. Aan het einde van de
reis, in het zicht van de haven, wordt de sleeptros
ingekort zodat het object vlak achter de sleepboot
komt. Door de kabel korter maken, kan je scherpere
bochten maken en beter manoeuvreren.

‘We gaan het
bochie korten.’
“Loop is effe naar de bak” is een ander voorbeeld.
Het betekent dat je aan boord van een schip even
naar de boeg moet wandelen, dat is de voorkant
van het schip. “Loop eens even naar de voorkant”
zeg je aan boord echt nooit.’
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Sigrid Smit
Sigrid Smit (25) werkt sinds begin
2017 voor het Havenbedrijf Rotterdam,
divisie Havenmeester. Ze is als Basis
Scheepvaartmeester actief aan boord van de
incidentbestrijdingsvaartuigen. Daar heeft ze
een toezichthoudende functie en draagt ze
bij aan efficiënt en veilig scheepvaartverkeer
in de Rotterdamse haven. Zo houdt Sigrid
toezicht op de naleving van wet- en
regelgeving die gelden op het water. ‘Af en
toe moet ik helaas wel politieagent spelen.
Bijvoorbeeld als mensen zonder reddingsvest
buiten over het dek of op de steigers lopen.
Voordat je het weet vallen ze in het water en
moet ik ze gaan zoeken. Dat is voor niemand
grappig natuurlijk.’
Sigrid is praktisch geboren op het water. ‘Het
zit in de familie’, vertelt ze. Niet alleen haar
vader Theo, maar ook haar broer, haar vriend
en haar zwager varen. Toen ze zestien was en
in haar examenjaar zat, wist ze nog niet wat
ze wilde worden. ‘Ik dacht toen al wel aan
bootjes en scheepjes, maar wat dan precies,
geen idee. Mijn vriend ging de binnenvaart
in. Bij hem heb ik een paar weekenden
meegewerkt en toen dacht ik: dit ga ik ook
doen!’

Taal op het water
Na vijf jaar bij een binnenvaartrederij te
hebben gewerkt, is ze nu werkzaam bij het
Havenbedrijf. Sigrid wil graag doorgroeien
naar Scheepvaartmeester. ‘Vooral omdat
ik de gezagvoerdersfunctie heel mooi en
uitdagend vind. Zo ben je een belangrijke
schakel tussen verschillende partijen. Ik kan

de beste tactiek voorleggen en overleggen.
Hierbij is een goede communicatie heel
belangrijk en daar heb je een goede
taalbeheersing voor nodig.’

Vaktaal
In haar werk maakt Sigrid regelmatig
miscommunicatie mee. ‘Fransen spreken
bijvoorbeeld niet graag andere talen dan
Frans. Ik heb een keer meegemaakt dat er
Franse schippers binnenkwamen bij de Oude
Maas. Het lukte maar niet om goed met deze
mensen te communiceren. Uiteindelijk is het
met handen en voeten redelijk gelukt om
duidelijk te maken waar ze heen moesten.
We zijn met ons vaartuig voor hen uitgevaren
naar de bestemming, zodat we ook de
communicatie voor ze konden doen.’

‘Het schip kwam
overstuur de haven in.’

Ook Sigrid sluit af met een voorbeeld
van typische haventaal. ‘“Het schip
kwam overstuur de haven in” is een
veelvoorkomende uitspraak. Het betekent
dat het schip met de achterkant eerst naar
binnenkomt. Mensen die dat nog nooit
gehoord hebben, denken dat hij huilend
binnenkomt.’
Het betekent dat het
schip met de achterkant
eerst naar binnenkomt.
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Rick Slijk
Rick Slijk (29) heeft als eerste stuurman
tien jaar lang over de wereld gevaren
op vrachtschepen. Hij komt uit een echte
scheepvaartfamilie: zijn vader, opa, ooms
en neven werken in de scheepvaart. ‘Bij
het reddingsstation van de KNRM in Hoek
van Holland ben ik vrijwilliger geweest. In
mijn vrije tijd was ik opstapper en zo ben
ik er ingerold.’ Inmiddels staat Rick als
beroepsschipper bovenaan de ladder. Bij het
KNRM-station in Hoek van Holland is hij de
enige die niet als vrijwilliger actief is.

Als ik zeg “trossen los”, gebruiken we in
de scheepvaart vaak “lekko”. Dat is een
verbastering van “let go”: laat de lijnen
los. Als we toch met touwtjes bezig zijn:
een spring is een touw dat van voor naar
achter loopt of van achter naar voren. Als de
kapitein zegt: “Spring vast”, bedoelt hij dat
je de spring vast moet maken aan bolders.
Bolders zijn punten op het schip waaraan
je het touw kan vastmaken. Kikkers lijken op
bolders, maar die zijn wat kleiner en zitten
vaker op zeilscheepjes of jachtjes.

Taal op het water
In zijn werk ervaart Rick dat taal soms
een barrière kan zijn. Bij een reddingsactie
voor vermiste zwemmers werkt hij samen
met verschillende eenheden. Soms zijn daar
vliegtuigen of helikopters bij betrokken. ‘Om
iedereen te instrueren bij een reddingsactie
is communicatie retebelangrijk. Goed
communiceren moet je leren. Er liggen hier
gigantisch veel schepen langs de kust te
wachten op lading enzovoorts. Daar moeten
wij dan de zieke en gewonde zeemannen
vanaf halen. Er zijn trouwens wel bepaalde
‘Standard Marine Phrases’, die elke schipper
hoort te kennen,’ vertelt Rick.

‘Je gaat niet naar bed,
maar naar je kooi. Je
hebt geen kamer, maar
een hut. Een keuken
noem je een kombuis,
geen idee waar dat
vandaan komt eigenlijk.’

Vaktaal
‘Aan boord heeft alles net een andere naam,
maar daar denk je niet meer over na. Voor
mij is dit normaal. Het is geen plafond, maar
onderdeks, want vroeger sliep iedereen onder
het dek. Je gaat niet naar bed, maar naar je
kooi. Je hebt geen kamer, maar een hut. Een
keuken noem je een kombuis, geen idee waar
dat vandaan komt eigenlijk.’
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Als je vroeger van een verre reis na maanden
terugkwam over het Kanaal, werd je druk
en euforisch. Op het moment dat je mocht
afstappen, kreeg je last van “kanaalkoorts”.
Als leerlingen aan boord komen, gebruiken
ze vaak nog reguliere woorden. Dan zeg
ik: “We zijn aan boord van een schip, dus we
gebruiken deze woorden!”’
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Column Ernest van der Kwast
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Voor
winnaars
Een schrijver zit het liefst de hele dag achter
zijn computer, in een klein kamertje, in
complete afzondering van de wereld. Soms
staat er een fles whisky op het bureau, in
andere gevallen is het een pot kruidenthee.

De schrijver heeft zijn telefoon uitstaan, reageert
niet op berichten van de buitenwereld. Hij is
een monnik, hij wijdt zijn leven aan taal, aan
literatuur. Maar dit leven brengt de laatste jaren
geen goed verdienmodel met zich mee. Daarom
gaat de schrijver steeds vaker de boer op. Hij geeft
lezingen op festivals en literaire avonden, gaat
naar bibliotheken en leesclubs, en neemt zelfs de
trein naar de Margriet Winterfair om zich daar
door vrouwen van vijftig-plus te laten ondervragen
over zijn persoonlijke leven. Hoeveel kinderen hij
heeft? Waar hij begint als hij een overhemd strijkt?
Welke kleur zijn toiletborstel heeft en of deze ook
een rol speelt in zijn nieuwe roman? Nee, dan veel
liever de vragen van scholieren, die de schrijver
bezoekt op middelbare scholen door het hele land.
Hoeveel hij verdient? Of hij nog seks heeft? En zo
ja, hoeveel keer per jaar? Waarom hij niet een
normale baan heeft? En of schrijven niet gewoon
een afwijking is?

32

De schoolbezoekjes vallen in een andere
categorie dan leesclubs en bibliotheken in de
provincie. De meeste schrijvers gaan niet graag
naar scholen. Een Margriet Winterfair is vreselijk,
maar die overleef je tenminste. Je komt zonder
kleerscheuren weer thuis en het psychische leed
dat is aangedaan, drink je makkelijk weg met een
fles whisky of ijzersterke kruidenthee. Op scholen
kun je als schrijver gelyncht worden. Wie denkt
rustig een stukje te kunnen voorlezen, is verloren.
Je moet vanaf de allereerste nanoseconde alert
zijn, alsof je een boksring betreedt. Je moet stijf
staan van de adrenaline. Scholieren lusten een
schrijver rauw. Ze haten taal, ze haten boeken,
ze haten schrijvers. En dan sta je daar, in een
klaslokaal, in een aula, of in een mediatheek.
Maar je vraagt je niet af wat je daar doet, je denkt
niet aan je rustige schrijfplek, je denkt niet aan je
moeder. Je denkt maar één ding: ik ga ze bij hun
kloten pakken.

‘Scholieren lusten
een schrijver rauw.
Ze haten taal,
ze haten boeken,
ze haten schrijvers.’

Op scholieren.com, een website met
samenvattingen, schrijft een meisje over ‘‘Nooit
meer slapen”: ‘Volgens mij heeft dhr. Hermans nog
nooit van een happy end gehoord. Ik werd er in
ieder geval behoorlijk depressief van. Dat wil niet
zeggen dat ik het boek vreselijk vond, integendeel,
ik vond het prachtig!’ Herkenning, dat is de sleutel
tot de literatuur.
We moeten de deur laten zien en we moeten hen
verleiden dat oude, rammelende en knarsende slot
open te maken. Dan kan de taal tot leven komen.
Ernest van der Kwast is presentator (o.a. Rotterdam

Het maakt niet uit welk niveau ze hebben: vmbo,
mavo, mbo, havo of vwo. Je wil ze allemaal bij

Late Night), interviewer (o.a. in de serie Boek &

hun kloten pakken. Het is zij óf jij. Een van de twee
moet capituleren. En jij wil het niet zijn. Daarvoor
ben je niet naar Deventer, Ridderkerk, Den Haag
of fucking Venlo gereisd. Je bent met maar één
doel op een school: om als overwinnaar naar
huis te gaan. Je wil de taal laten zegevieren!
De verhalen, de boeken. Je mag dan misschien
eigenaar zijn van een paarse toiletborstel en nog
maar twee keer per kwartaal seks hebben, maar
je bent geen loser. Je zult laten zien dat literatuur
voor winnaars is, en niet alleen voor vrouwen van
vijftig-plus. Júist niet alleen voor vrouwen van
vijftig-plus. Maar voor hen, speciaal voor hen. Zij
die lezen haten, die taal haten, die schrijvers haten,
die de grote mensenwereld haten. Literatuur is er
vooral voor hen.

er mensen klappen” en “Mama Tandoori”), columnist

Meester), schrijver (o.a. “Soms zijn dingen mooier als
(o.a. NRC Handelsblad en Linda) en programmamaker
(o.a. Write Now! En Literatuur Late Night).

Je gaat ervoor zorgen dat ze allemaal een boek
van jou gaan lezen. En daarna nog een. En
daarna ook van andere schrijvers. Niet van
Vondel, Hooft of Emants. Maar van Akyol,
Bouzamour en Van Casteren. Je gaat ervoor
zorgen dat ze hun boeken gaan verslinden,
en dat ze verslaafd raken aan hun taal.
Maar niet door het met hen te hebben over
begrippen als ‘existentialisme’ en andere
thema’s die ver van hun bed staan. Duik
mét ze in bed, duik in hun hoofd, in hun
leven. Laat zien dat taal helder is, dat
verhalen zo de geest in kunnen stromen.
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7x zo werkt gemeente
Rotterdam aan minder
laaggeletterdheid

1

‘Taal, armoede, werk, gezondheid en ontwikkeling
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, vertelt
wethouder Judith Bokhove. ‘Als meer mensen zich
hiervan bewust zijn, kunnen we taalachterstanden
beter aanpakken.’ In haar portefeuille, waar ze sinds
afgelopen zomer de verantwoordelijkheid voor draagt,
zitten de thema’s taal, jeugd en mobiliteit. Dat ze een
bijzondere affiniteit heeft met taal, blijkt wel uit haar
carrière als logopedist. Nu ze namens GroenLinks
wethouder is, wil ze het Rotterdamse taalbeleid
verder ontwikkelen. Hoe ziet deze aanpak eruit?

Positief verhaal

‘Veel Rotterdammers hebben moeite met taal en
kunnen zich daardoor niet optimaal ontwikkelen in
de samenleving. De doelstelling van ons taalbeleid
is even helder als belangrijk: laaggeletterden
perspectief en kansen bieden om door het
verbeteren van hun taalbeheersing een kwalitatief
beter leven te kunnen leiden. Daarmee bedoel ik
een gezonder leven, een leven zonder armoede
en schulden, met werk en voldoende inkomen. Én
kansen om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen.
Het is belangrijk om voor het voetlicht te brengen
dat taalontwikkeling de deur opent naar kansen,
mogelijkheden en ontwikkeling.’
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Motivatie

2

‘Door ons aanbod aan te laten sluiten op de
uitdagingen van deelnemers, zijn zij meer
gemotiveerd. En juist intrinsieke motivatie biedt
de grootste kans op succes. Je taalbeheersing
verbeteren is niet een kwestie van moeten, maar
van willen.’
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Vroeg signaleren,
aanpakken en
voorkomen

‘Laaggeletterdheid is niet altijd goed zichtbaar.
We willen er zo vroeg mogelijk achter komen
als iemand moeite heeft met taal, kinderen zo
snel mogelijk extra ondersteuning bieden en
voorkomen dat ouders hun moeite met de taal
overdragen op hun kinderen.’

5

Samenwerking

‘Niet alleen zetten we ons als gemeente hiervoor in,
we proberen ook andere partijen te betrekken. Als
gemeente werken we samen met diverse partners,
variërend van de bibliotheek en kennisinstellingen
tot het bedrijfsleven. Zowel betaalde professionals
als vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol.
Een aantal bedrijven biedt inmiddels zelf ook
taaltrajecten aan hun werknemers aan. Dat zorgt
voor veiligheid op de werkvloer en een investering
in goed personeelsbeleid. Zo snijdt het mes
aan meerdere kanten. Daarnaast is inzet van
vrijwilligers onmisbaar.’

7

Aandacht van
instellingen

‘Er is steeds meer aandacht voor laaggeletterdheid
bij de gemeente, maar ook bij bijvoorbeeld het
Jongerenloket, welzijnswerk en zorginstanties.
Zodoende proberen we enerzijds duidelijker
met elkaar te communiceren. Bijvoorbeeld
door informatie in pictogrammen te zetten of
begrijpelijker op te schrijven. Anderzijds signaleren
we laaggeletterdheid eerder, waardoor we
mensen sneller aan een passend taalaanbod
kunnen helpen. In mijn praktijk zag ik dagelijks hoe
moeders hun kinderen beter konden ondersteunen
als zij zelf de taal ook meer machtig werden.
Goede taalbeheersing opent de deur naar je
toekomst, én die van je kind.’
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4
6

Bespreekbaar maken

‘Het is heel belangrijk om zo vroeg mogelijk te
beginnen en ouders en kinderen het belang van
taal te laten ondervinden. Taal is leuk, leerzaam
en belangrijk. Ook is het een uitdaging om het
geleerde te blijven onderhouden. Blijven lezen,
blijven schrijven!’

Groot aanbod

‘Het uitgangspunt is een integraal beleid
waarin taal, rekenen en digitale vaardigheden
een plek hebben. De gemeente en haar
samenwerkingspartners zetten in op zowel
kwaliteit als kwantiteit: meer trajecten
dan tot nu toe mogelijk was, met een hoog
slagingspercentage. In deze collegeperiode komen
19.000 taaltrajecten beschikbaar. De zogenoemde
formele trajecten zijn gericht op diploma’s of
certificaten, de non-formele trajecten zijn meer
laagdrempelig en niet gericht op een diploma.
Daarnaast zijn er informele taalactiviteiten vanuit
de portefeuille welzijn en andere portefeuilles
beschikbaar. Met zo’n groot aanbod hopen we
zoveel mogelijk mensen te bereiken.’

Voorlichters
Gezondheid
De Voorlichters Gezondheid geven
algemene gezondheidsvoorlichting aan
kwetsbare doelgroepen en professionals
in Rotterdam. Deze voorlichting is gericht
op het geven van adviezen voor een
gezonde leefstijl, het doorverwijzen naar
de juiste zorgverlening en hulpverlening
en de rol van de Nederlandse taal
daarin.

voorlichtersgezondheid.nl

“Alles begint
bij taal!”

Straatpoëzie

GeenPunt #2

Straat

Piet Blom
Blaak 4

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

Poëzie

Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
Van Oldenbarneveltstraat

Erasmus
Kruisplein 208
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Jules Deelder
2e Middellandstraat 7
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Interview Evides Waterbedrijf
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Spraakwater
lest de dorst

De samenwerking van Evides
waterbedrijf met EBC Taleninstituut

Ianthe van Grondelle,
coördinator Training en
Opleiding HR binnen Evides

Evides Waterbedrijf, gevestigd in de schaduw van de
Brienenoordbrug, is een Rotterdams icoon. De basis is
gelegd in 1874, in de vorm van het bedrijf Rotterdamse
Drinkwaterleiding (DWL). Evides zorgt voor veilig,
schoon en smakelijk drinkwater. Om dit zo goed
mogelijk te coördineren, is een goede taalbeheersing
een van de vereisten voor de medewerkers. Daarvoor
werkt Evides samen met EBC Taleninstituut.

‘Goed drinkwater is van levensbelang en
drinkwaterbedrijven hebben dus een belangrijke
taak.’ Aan het woord zijn Ianthe van Grondelle,
coördinator Training en Opleiding HR binnen
Evides en Liesbeth van Kerkhof, directeur van EBC
Taleninstituut.

•

‘Dankzij taal
kan je sneller
een netwerk
opbouwen.’

•
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Communicatie staat volgens Ianthe en Liesbeth
gelijk aan de sfeer in een bedrijf. Als iedereen
elkaar begrijpt en verstaat, geeft dat een goede
sfeer. Taal is nodig om uit te drukken hoe je je
voelt en wat je nodig hebt. Ianthe: ‘Dankzij taal
kan je sneller een netwerk opbouwen. Je kan een
praatje maken met je collega of met je buren, een
instructie begrijpen of een boodschap doorgeven.
Wij proberen onze dienstverlening te optimaliseren,
onder andere door de juiste taal te gebruiken.
Wij hanteren binnen Evides een bepaalde tone
of voice: we geven aan hoe wij willen dat onze
medewerkers onze klanten benaderen. Ook bieden
we elk jaar trainingen aan op het gebied van
klantgerichtheid. In de trainingen draait het onder
andere om hoe je mensen aanspreekt.’

Op maat gemaakt
Ianthe vertelt dat Evides zelf weinig trainingen
ontwikkelt, maar die voornamelijk inkoopt.
Soms vanuit individuele behoeften, omdat een
medewerker zelf meer wil leren. Daarvoor wordt
EBC ingeschakeld. EBC levert op maat gemaakte
trainingen voor bedrijven in meer dan vijftien talen.
Liesbeth: ‘We verzorgen vaak korte, intensieve
projecten. Evides is een van onze klanten.
Doorgaans worden wij benaderd door bedrijven,
soms andersom en soms via via. Wij hebben zo’n
vierhonderd klanten door heel Nederland. Bij
sommige bedrijven komen we meerdere jaren, bij
andere bedrijven is het een eenmalig project.’
EBC kijkt naast het algemene taalniveau naar
de werkzaamheden van de deelnemers. ‘Als je
ziet dat iemand op hoger niveau werkt, dan
moet hij ook op hoger niveau de taal beheersen.
Bijvoorbeeld om goede e-mails te kunnen schrijven.
We hebben een technisch medewerker van Evides
op training gehad die al heel lang in Nederland
woont. Deze medewerker heeft nu een functie op
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•

‘Je ziet dat bepaalde
deuren opengaan als
mensen hun taal beter
beheersen.’

•

kantoor en moet vaak schriftelijk communiceren
met klanten en collega’s. Dat heeft hij als monteur
nooit gedaan. Bij EBC stelden we voor hem een
programma op maat op waarbij we hebben
gekeken naar zijn huidige functies en taken binnen
Evides.’

Eigen motivatie
‘Medewerkers geven vaak uit zichzelf aan
dat ze willen doorgroeien. Dan kijken wij
welke mogelijkheden er zijn’, vertelt Ianthe.
Voorafgaand aan de training gaat ook EBC met
de deelnemer in gesprek om te achterhalen waar
deze tegenaan loopt. Liesbeth: ‘We praten ook
met de leidinggevende: Wat zie je gebeuren?
Waar moeten wij op letten? Welk gedrag wil je
straks zien? Soms moet iemand een opleiding
gaan volgen en is het belangrijk dat de persoon
daarvoor eerst zijn of haar Nederlands verbetert.
Je ziet dat bepaalde deuren opengaan als mensen
hun taal beter beheersen.’
Omdat Evides en EBC al langer zaken doen,
hebben ze een goede band opgebouwd. ‘Als wij
zien dat iemand níet de motivatie heeft om de
training te volgen, dan geven wij dat ook door.’
Ianthe: ‘Wij faciliteren veel voor onze medewerkers.
Ook in crisistijden hebben we nooit bezuinigd.
We willen dat onze medewerkers een hoger
niveau kunnen bereiken. Maar er moet ook eigen
motivatie zijn! Je loopt tegen je eigen grenzen aan
als je wil doorgroeien, maar je Nederlands niet wil
verbeteren.’

42

Inzage in elkaars wereld
Bij de medewerkers die hebben deelgenomen aan
de trainingen, merkt Ianthe goed dat het hen heeft
geholpen. ‘Ik zie het terug in het functioneren
van de medewerkers. En deelnemers worden er
zelfverzekerder door. Een betere taalbeheersing
opent ook deuren naar mogelijkheden die er eerst
niet waren.’ Volgens Liesbeth zit het soms in kleine
dingen. ‘Je merkt aan heel basale dingen, zoals
‘goedemorgen’ zeggen, al de positieve gevolgen
van taalscholing. Als je iemand groet en aankijkt,
is er contact. Op het moment dat er communicatie
is, krijg je inzage in elkaars wereld. En zodra je
iemand een beetje kent, ga je gemakkelijker het
gesprek met elkaar aan. We zien vaak dat mensen
promotie maken door een betere taalbeheersing.
Dat zijn de succesverhalen. Zo iemand heeft
zichzelf ontwikkeld. Hij wordt beter begrepen en
hij heeft zijn schriftelijke vaardigheden verbeterd.
Vlak trouwens de cultuurverschillen ook niet uit:
Wat wordt er van je verwacht? Hoe ga je met
elkaar om? Welke werknemersvaardigheden zijn
belangrijk?’
Ianthe: ‘Ja, dat voegen jullie ook toe aan de
training, hè? Als er collega’s voor een missie van
Vitens Evides International naar een ander land
gaan, is het goed om te weten hoe die cultuur
in elkaar zit. Daarom zit dat ook in de training
verwerkt. Bij Evides werken bovendien veel
medewerkers buiten de deur, die bijvoorbeeld
bij mensen langsgaan die hun rekeningen niet
betalen. Zij hebben vaak met anderstalige
Nederlanders te maken; dan is het handig als
men ook een beetje Engels spreekt. Of leg maar
eens uit aan iemand uit Syrië of Eritrea dat je de
watermeter komt vervangen.’
‘We zien dat mensen beter gaan functioneren
doordat ze aan hun taalniveau hebben gewerkt’,
aldus Ianthe. ‘Zij kunnen bijvoorbeeld sneller aan
de slag met hun werkzaamheden. Ons motto is:
“Evides maakt water waardevol”, maar als je de
taal niet spreekt, zegt dat je waarschijnlijk niet
zoveel. Met een goed begrip van en vaardigheid
in het Nederlands worden ook onze medewerkers
waardevoller.’ Liesbeth sluit af: ‘Door een taal te
leren, voelen mensen zich gewoon beter.’

“Doorbreek elke
taalbarrière!”

EBC
Taleninstituut
EBC verzorgt intensieve
taaltrainingen in meer dan
vijftien talen. Privétrainingen en
groepstrainingen voor bedrijven
en organisaties.
ebc.nl

Interview ervaringsdeskundige
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Heb je een
Taalprobleem?
Blijf vooral jezelf?

Karina (24) werkt als productiemedewerker bij een
bakkerij in Maasdijk. De ene dag gaat dat makkelijker
dan de andere, omdat ze de uitleg soms niet goed begrijpt.
Karina heeft namelijk een taalontwikkelingsstoornis
(TOS). Ze wil graag bewustwording creëren onder mensen
die er nog niet bekend mee zijn.

Wat houdt een taalontwikkelingsstoornis
precies in?
‘Een TOS is een aangeboren, genetische afwijking.
Hierdoor heb ik moeite om te begrijpen wat
iemand vertelt, of om iets aan anderen te vertellen.
Het verwerken van informatie duurt bij mij langer
dan bij een gemiddeld persoon. Bij het leren van
nieuwe dingen, bijvoorbeeld op werk, begrijp ik
niet in een keer wat men bedoelt. Dat maakt mij
boos. Ik denk dan heel snel: laat maar!’
Hoe ging dat vroeger?
‘Ik volgde speciaal onderwijs. Op mijn school
hadden we kleine klasjes en ik kreeg hulp die
was gericht op het verbeteren van mijn spraak en
grammatica. Dit heeft veel geholpen.’
Wat vind je vervelend aan jouw stoornis?
‘Vooral dat ik vaak aan mensen moet uitleggen
waarom ik iets niet zo snel begrijp. Ik heb
vriendinnen die ook allemaal TOS hebben. Zij
begrijpen wat het betekent om niet goed te
kunnen lezen en schrijven. Maar behalve mijn baas
en manager weten mensen in de bakkerij niet dat
ik een TOS heb, hen moet ik het dus uitleggen.’

•
‘Ik heb nooit me geschaamd.’
•
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Waarom wil je dat er meer bekend wordt
over TOS?
‘Veel mensen weten helaas niet wat een
taalontwikkelingsstoornis is. Daarom werk ik
wel vaker mee aan interviews. Als mensen zeggen:
“Ik heb autisme”, dan wordt dat begrepen.
Met TOS is dat helemaal niet zo, het is nog heel
onbekend.’

Wat is het mooiste resultaat dat je hebt bereikt?
‘Het schrijven van brieven gaat nu veel beter. Ik
heb veel geoefend, ook met sollicitatiebrieven,
en ik heb feedback gekregen van mijn familie.
Als ik zinnen schrijf, is de zinsopbouw vaak nog
helemaal verkeerd. Ik moet het dan teruglezen om
te kijken of ik het wel goed heb geschreven. Maar
het gaat steeds beter.’
Wat wil je zeggen tegen mensen die zich schamen
voor hun moeite met taal?
‘Zelf heb ik me nooit geschaamd. Ik weet niet beter
en mijn ouders hebben mij altijd geholpen en
normaal behandeld. Mensen met taalproblemen
moeten vooral zichzelf blijven. Het helpt om er
met een goede vriendin of vriend over te praten.
Opkroppen is niet goed, dan blijf je ermee zitten.’
Wat wil je zeggen tegen mensen die nog niet
bekend zijn met TOS?
‘Taalproblemen zijn onzichtbaar. Als iemand er niet
raar uit ziet, gaat iedereen er automatisch van uit
dat diegene niks mankeert. Daarnaast wordt TOS
vaak ontdekt bij kinderen. Ik vind het jammer dat
mensen niet begrijpen dat meiden en jongens van
mijn leeftijd ook problemen kunnen hebben met
taal.’
Wat heeft het je gebracht om met taal bezig te
zijn geweest?
‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik heb ook
zelfstandig iets kunnen bereiken in het leven,
zoals mijn leuke baan en dat ik nu in een nieuwe
stad woon.’
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Van
taalles

De taalbuddy’s van Erasmus Universiteit
Binnen de gemeente Rotterdam bestaan allerlei
trajecten om mensen de Nederlandse taal te leren.
Een van deze trajecten is het Taalbuddy-programma
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Taalbuddy is een intensief programma van zo’n
drie maanden voor mensen die aan het inburgeren
zijn en toewerken naar Staatsexamen II (NT2).
Het Language & Training Centre (LTC) van de
universiteit organiseert dit traject.
‘Wij enthousiasmeren studenten om mensen te
helpen met het leren van de taal’, vertellen Anoek
Menten en Sharon Limburg. Zij zijn betrokken
bij het Taalbuddy-traject. ‘Ook zorgen we op
basis van interesses voor een match tussen een
student en een cursist die een taalbuddy heeft
aangevraagd.’ Na de match kunnen koppels op
een zelfstandige, laagdrempelige manier de taal
met elkaar oefenen. Zij spreken eens in de week
af om te praten over allerlei onderwerpen. ‘Ze
kunnen praten waarover ze maar willen, als het
maar in het Nederlands gaat’, aldus Anoek.

naar
vriendschap
‘Ik heb net “tot ziens” geleerd,
wat ik hier goed kan gebruiken!’
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Sanne (Nederlands, 22 jaar) en
haar cursist (Turks, 34 jaar)
Psychologie-studente Sanne is sinds een paar
weken de taalbuddy van een Turkse cursist.
‘Ik zag op het psychologiekanaal van de
universiteit een vacature voor taalbuddy’s. Daar
heb ik op gereageerd; het leek me vooral leuk om
iemand uit een andere cultuur te leren kennen en
diegene te helpen met de Nederlandse taal. Ik kan
me voorstellen dat het lastig is om onze taal te
leren als je hier voor het eerst komt.’
‘Sanne is echt heel vriendelijk’, vindt de cursist. ‘Bij
haar durf ik te praten en hoef ik niet meer verlegen
te zijn. Normaal ben ik dat wel, omdat ik de taal
nog moeilijk vind. Drie weken geleden ben ik

Aanmelden als taalbuddy
Alle studenten en medewerkers
van de Erasmus Universiteit
Rotterdam kunnen zich aanmelden
als taalbuddy. De universiteit
zoekt naar taalbuddy’s voor wie
Nederlands (of Engels) de eerste
taal is.
Ook taalbuddy worden?
Mail naar nt2@eur.nl! Kijk voor meer
informatie op www.eur.nl/nt2.

begonnen Nederlands te leren en ik merk dat het
spreken goed gaat. Het studeren en leren gaat
soms iets minder, maar ik vind het fijn om met mijn
taalbuddy gewoon te praten en te oefenen. Ik vind
het mooi dat ze de opleiding psychologie doet. En
ik vind het ook heel gezellig met Sanne. Ik heb net
“tot ziens” geleerd, wat ik hier goed kan gebruiken!’
Sanne: ‘Ik vind het echt leuk om te zien hoe snel ze
leert. Ik had niet verwacht dat ze de taal zo snel
zou oppikken. Niet alleen de woorden zijn anders;
ook de Nederlandse cultuur is heel anders voor
haar. Soms is het wel lastig om te bepalen over
welke onderwerpen we moeten praten. Maar we
hebben nu afgesproken dat we van tevoren de
onderwerpen kiezen. Op die manier kan zij zich
goed voorbereiden en weten we zeker dat we
gespreksstof hebben.’
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Bram (Nederlands, 22 jaar) en zijn
cursist (Turks, 35 jaar)
Bram is ruim een half jaar taalbuddy van een
taaldocent uit Turkije. Tussen hen is een ware
vriendschap ontstaan.
‘In april ben ik begonnen met Nederlands leren’,
vertelt de cursist. ‘Soms heb ik één keer per week
les, soms drie keer per week. Ik vind een taalbuddy
erg nuttig, ik leer zó veel woorden van hem. Soms
als ik een les volg, gaat de tijd zo snel en is de les
alweer afgelopen. Ik hoorde dat Nederland veel
docenten nodig heeft. Als ik ben afgestudeerd en
voldoende Nederlands kan spreken, wil ik graag
docent worden op een basisschool hier.’

Jos (Nederlands, 23 jaar) en zijn
cursist (Turks, 40 jaar)
Sinds januari is Jos, student rechten, buddy van
een cursist afkomstig uit Turkije.
‘Ik was een half jaar op uitwisseling geweest
in Jakarta. Toen ik terugkwam, had ik tijd over
vanwege mijn deeltijdprogramma. Het leek
mij wel leuk om vrijwilligerswerk te doen en de
vacature voor taalbuddy sprak me direct aan. Als
taalbuddy ervaar ik van dichtbij hoe het is voor
migranten om naar Nederland te komen.
Zeker in het begin vond ik het zoeken of ik in het
Nederlands of Engels moest praten. Maar het gaat
natuurlijk om het Nederlands. Ik begon met héél
langzaam praten. Mijn cursist vraagt me weleens:
“Waarom is het hier op deze manier vervoegd?” of
“Waarom moet dit woord precies hier staan?” Om
dát op een begrijpelijke manier uit te leggen aan
iemand die vrijwel geen Nederlands spreekt, is
best lastig.
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•

‘We raken
steeds
vertrouwder
met elkaar.’

•

Ik ken mijn cursist al sinds februari. We gaan dus
al een tijd met elkaar om en we raken steeds
vertrouwder met elkaar. Hij nodigt me vaak
uit, bijvoorbeeld om samen te eten. In de zomer
hebben we een keer geluncht in Rotterdam en een
maand geleden nodigde hij me bij hem thuis uit.
Zijn vrouw had een hele maaltijd klaargemaakt,
dat was heel cool.’

hem thuis ben uitgenodigd om te eten. Zelf heb
ik hem een keer meegenomen naar een wedstrijd
van Feyenoord. Een van de leukste herinneringen
is voor mij de iftar-maaltijd. Op een gegeven
moment zei hij tegen me: “Mijn huis is jouw huis.”
In het begin hadden we puur contact vanwege
de taalles, maar ik kan nu wel zeggen dat we een
soort vriendschap hebben opgebouwd.’

Bram: ‘In 2017 ben ik op exchange geweest naar
Shanghai. Toen ik half januari terugkwam, hoorde
ik van een huisgenoot dat hij taalbuddy was en
dat hij eens in de week vluchtelingen hielp om de
Nederlandse taal te leren. Ik vond het een mooi
verhaal, ook omdat het mij beter inzicht gaf in hoe
vluchtelingen het hebben als zij naar Nederland
komen. Ik dacht: het is maar een uurtje in de week,
ik kan iemand helpen en het is ongetwijfeld een
mooie ervaring.

•

‘Mijn huis is
jouw huis.’

•

Mijn cursist is heel gemotiveerd en doet duidelijk
zijn best. Ik merk dat hij echt hard studeert. Het
werkt fijn als iemand zich vol inzet. Dat geeft mij
ook weer motivatie. We kunnen het echt goed met
elkaar vinden. Zó goed dat ik een paar keer bij
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Rowan van Overveld
Rowan werkt binnen het Team
Bijzonder Beheer. Zij houdt zich
bezig met schuldhulpverlening en
het contact met debiteuren. Ook is
zij betrokken bij de communicatie
vanuit het incassobureau en ze let
erop hoe de communicatie naar
buiten toe gaat en of dit goed te
begrijpen is voor andere partijen.

Incasseren in
begrijpelijke taal
Een taalachterstand gaat vaak gepaard met
lage inkomsten, schulden en werkloosheid.
Ruben Michielsen (27) en Rowan van Overveld
(26) van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in
Rotterdam herkennen dit probleem. ‘Voor ons is het
belangrijkste dat we iemand aan het einde van een
incassogesprek een goed gevoel meegeven.’

Hoe zijn jullie je bewust gaan focussen op taal?
Ruben: ‘Wij bestaan nu tien jaar, en sinds een
jaar of vijf zijn wij bezig met innovatie. CIB
wil zich profileren als het meest innovatieve
incassobureau, ook op het gebied van onze
benadering naar klanten. We stelden onszelf de
vraag: Hoe gaan we innoveren op het gebied van
incasso en hoe kunnen wij onze serviceverlening
verbeteren? Uiteindelijk is het voor ons van belang
dat de factuur wordt betaald. Toen ontstond het
bewustzijn om het anders te gaan doen, waardoor
we onze manier van communiceren duidelijker zijn
gaan maken.’
Hoe speelt taal een rol binnen de organisatie?
Ruben: ‘In creditmanagement en incasso is taal
enorm belangrijk. Met taal kun je een boodschap
goed of fout overbrengen. In de maatschappij
staan incassobureaus bekend als boemannen.
Dit proberen wij nu te doorbreken. Wij hebben een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen
een bepaalde dienst verlenen. Taal gebruiken wij
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natuurlijk in brieven, sms’jes en e-mails. Het heeft
allemaal te maken met taalgebruik. Hoe ga je een
boodschap op een juiste manier overbrengen?
Vroeger stuurden incassobureaus altijd brieven,
met moeilijke juridische teksten erin. Dat was heel
complex. Op een bepaald moment zijn wij tot de
realisatie gekomen dat dit niet goed werkt. Zelfs
hoogopgeleiden begrepen onze communicatie
soms niet goed. Dat heeft ook invloed op de
betalingen die mensen doen. Daarom hebben
wij besloten om onze brieven zo makkelijk en

•

‘In creditmanagement
en incasso is taal enorm
belangrijk.’

•
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•

‘Vroeger stuurden
incassobureaus altijd
brieven, met moeilijke
juridische teksten erin.
Dat was heel complex.
Op een bepaald moment
zijn wij tot de realisatie
gekomen dat dit niet
goed werkt.’

•

simpel mogelijk te houden. We hebben dagelijks
telefonische gesprekken met allerlei soorten
mensen uit de samenleving, van lagere tot hogere
sociale klassen. Hierin moeten wij een goede
balans vinden, om onze werkprocessen en ons
taalgebruik daarop op af te stemmen. Dit is nog
altijd een belangrijke taak voor ons.’
Hebben jullie weleens te maken gehad met
cliënten die laaggeletterd zijn?
Rowan: ‘Je merkt dat debiteuren heel vaak niet
begrijpen wat mijn collega’s en ik vertellen. Wij
voeren incassogesprekken niet echt in jip-enjanneketaal. Om de debiteur tegemoet te komen,
proberen wij de gesprekken op een uitnodigende
en duidelijke manier te houden. Eigenlijk moet je
zakelijk blijven, maar het kan soms heel lastig zijn
om je daaraan te houden, en om bijvoorbeeld niet
mee te gaan in de emoties van de mensen. Voor
ons is het belangrijkste dat we iemand aan het
einde van een gesprek een goed gevoel meegeven.
Natuurlijk wel met de bedoeling dat de debiteuren
uiteindelijk gaan betalen.’
Hebben jullie nu een speciaal beleid ontwikkeld?
Ruben: ‘Onze brieven moeten worden opgesteld
door juristen, in verband met de wetgeving. De
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Nederlandse Vereniging van gecertificeerde
Incasso-ondernemingen schrijft hier richtlijnen
voor; sommige informatie mag er niet in ontbreken.
We zoeken altijd naar een fatsoenlijke manier om
mensen aan te schrijven.’
Wat heeft jullie gebracht om bezig te zijn met
taal?
Rowan: ‘Puur gekeken vanuit ons werk moeten wij
vorderingen incasseren. Maar ik denk dat er nu wel
meer empathie is voor debiteuren en dat er meer
onderling begrip is op de werkvloer. Dit merk je
binnen incassoteams, er zijn meer problemen dan
dat je denkt. Het heeft er voornamelijk toe geleid
dat wij nu nog beter inzien wat de problemen zijn.
Iedere klant heeft zijn of haar eigen verhaal.’

Ruben Michielsen
Ruben is als operationeel
supervisor eindverantwoordelijk
voor de operationele zaken
op de incassoafdeling. Hij
is verantwoordelijk voor de
waarborging van kwaliteit en
controleert of de werkzaamheden
goed worden uitgevoerd. Wordt de
telefoon bijvoorbeeld op de juiste
manier opgenomen en worden alle
vragen op tijd afgehandeld?

•

‘Specialistische
vaktermen moet
je weglaten als
de gesprekspartner
de taal niet goed
onder de knie heeft.’

•

Hebben jullie nog tips voor andere organisaties?
Rowan: ‘Je moet goed luisteren naar het verhaal
van de debiteur, je moet empathisch kunnen
zijn, én het is belangrijk om te achterhalen of er
iets speelt in de persoonlijke situatie. Vaak is er
sprake van multiproblematiek. Wij merken in ieder
geval dat er veel speelt bij onze debiteuren en
wij proberen hier rekening mee te houden om de
kwaliteit te bewaken. We zijn vast niet het enige
incassobureau dat deze problemen ondervindt.’
Ruben: ‘Je moet in taalgebruik goed opletten
welke woorden je wel of niet gebruikt.

Specialistische vaktermen moet je weglaten
als de gesprekspartner de taal niet goed onder
de knie heeft. Dit zijn vaak de woorden die men
minder goed kan volgen. Zeg in plaats van
slotaanmaning bijvoorbeeld laatste herinnering.
Praat in de tegenwoordige tijd en gebruik geen
verkleinwoorden.’
Hebben jullie nog toekomstplannen?
Ruben: ‘We zijn bezig met het doorontwikkelen
van onze weblogin: een eigen webomgeving
waarin mensen die een brief hebben ontvangen
kunnen inloggen om direct zaken te regelen. We
maken het zo simpel mogelijk. Zo hebben we al
een QR-code op de brief, die gescand kan worden.
De omgeving moet uiteindelijk meer visueel

worden. Met actieknoppen, een totaaloverzicht
en instructievideo’s hoe mensen online iets kunnen
regelen. En er wordt steeds meer techniek gebruikt
om het makkelijker te maken.’
Rowan: ‘Ik hoop dat wij meer met gemeentes
kunnen samenwerken in de toekomst, om een
snellere schakeling te hebben tussen bijvoorbeeld
incassobureaus en gemeentes.’
Ruben: ‘Als mensen makkelijker begrijpen hoe
ze zelfredzaam kunnen worden door zelf hun
schulden op te lossen, kan hun situatie steeds
beter worden. Als je de betalingsherinneringen
snapt, lopen de schulden veel minder op.’
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Beroemd
en vernoemd
Aagje Dekenstraat
Spangen

Veel Rotterdamse straten zijn
vernoemd naar beroemde personen
uit onze literaire geschiedenis.
Bijvoorbeeld naar dichters. Maar
wie gaat er eigenlijk schuil achter
zo’n straatnaambordje? Hoe zag het
leven van deze dichters eruit, waar
ging hun werk over en wat maakte
ze zo invloedrijk?
De straatnamen zijn niet geheel
willekeurig gekozen; ik heb of had
er dierbaren wonen.

Aagje Deken (1741 - 1804) verloor haar
beide ouders toen ze vier jaar oud
was. Ze bracht haar jeugd door in een
weeshuis en ging later werken als
ziekenverzorgster. Ze leerde Betje WolffBekker kennen en na het overlijden
van Betjes man gingen de dames
samenwonen. Samen schreven ze ‘De
historie van mejuffrouw Sara Burgerhart’
en ‘De historie van den heer Willem
Leevend’. Na een periode in Frankrijk te
hebben gewoond, keerden de dames
in 1797 terug naar Holland. Aagje stierf
in 1804, negen dagen na haar vriendin
Betje. Dit fragment komt uit het gedicht
Lente Liedje:
Lente, zinnebeeld der jeugd,
Hoe kunt gij mij behagen,
Hoe kunt gij mij behagen,
Mijn gehele ziel is vreugd!
Wat geeft gij lieve dagen!
Waar gij uwe ogen slaat,
Pronkt de grond, pronkt de grond
Met bevallig bloemsieraad.

Bilderdijkstraat
Spangen
Willem Bilderdijk (1756 – 1831) werkte
onvermoeibaar door. Als advocaat
en docent, maar zeker ook als
dichter. Naar schatting verlieten
zo’n driehonderdduizend dichtregels
zijn pen. Een zeer bekende regel die
wordt toegeschreven aan Bilderdijk,
is ‘eendracht maakt macht’. Naast
vaderlandsliefde getuigt zijn werk
vooral van melancholie. Bilderdijk
voelde zich altijd ongelukkig en
koesterde een levenslange doodswens.
Zijn werk is van grote invloed geweest
op andere bekende Nederlanders, zoals
dichter Isaäc da Costa en politicus
Guillaume Groen van Prinsterer. Dit
fragment komt uit het gedicht Afscheid:
Ach, de dagen
Onzer plagen,
Lieve broeders, gaan voorby.
Uit dit duister
Rijst de luister
Van een nieuwe heerschappy.
‘k Zie de kimmen
Reeds ontglimmen
Van een nieuw, een Godlijk licht!
Op de randen
Dezer stranden
Straalt zijn glans my in ’t gezicht.

Frederik van Eedenstraat
Kralingen
Frederik van Eeden (1860 – 1932) was huisarts, psychiater
en schrijver. Zijn romans ‘De kleine Johannes’ en ‘Van de
koele meren des doods’ zijn misschien wel zijn bekendste
werken. Op zijn landgoed in Bussum richtte Van Eeden
in 1898 de idealistische kolonie Walden op. Hier zouden
mensen van alle lagen van de bevolking samenwerken
op het land. De opbrengsten van deze arbeid en van zijn
boeken zouden volgens Van Eeden genoeg moeten zijn
om in iedereens levensonderhoud te voorzien. De kolonie
was geen lang leven beschoren; financiële problemen en
zijn losse gedrag met vrouwen deden het socialistische
experiment de das om. Tien jaar voor zijn overlijden
bekeerde Van Eeden zich tot het katholicisme. Dit gedicht
heet Zonnebloem:
Ik ken een plant, niet fraai van loof
niet schoon, niet rank gesteeld.
Haar vorm is lomp, haar bloem is grof,
Geen dichter zingt er ooit zijn lof
of nam haar tot zijn beeld.
Toch heeft zij iets wat mij behaagt.
Zij keert zich naar het licht,
van af het eerste morgen-uur
wendt zij naar ‘t vrolijk zonnevuur
haar groot en geel gezicht.
Ik wilde dat ik als die bloem
naar ‘t licht mij wenden kon.
Zij draagt de kleur der vrolijkheid
en richt haar kelk ten allen tijd
naar ‘t helder licht der zon.

Ode aan de taal
door Derek Otte
54
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Schaamte
opzij,

Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt
taalachterstand te voorkomen of verhelpen

Josine Dekkers, jeugdarts
bij CJG Rijnmond

Een kind dat de taal niet goed beheerst maar zich toch optimaal
ontwikkelt? Onmogelijk, weet het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). Het CJG waakt over de ontwikkeling van kinderen en geeft
ouders advies over de opvoeding. Samenwerking met onder andere
peuterspeelzalen, scholen en logopedisten is daarvoor belangrijk. Ziet
een van de partijen een (dreigende) taalachterstand, dan worden alle
zeilen bijgezet om dit te voorkomen of te verhelpen. Hoe dat werkt?
Josine Dekkers, jeugdarts bij CJG Rijnmond, legt uit.

‘Als kinderen in hun taalontwikkeling
achterblijven, kunnen ze niet alles uit het leven
halen’, constateert Josine. ‘Al zijn ze nog zo
intelligent, taal is op heel veel vlakken enorm
belangrijk.’ Het CJG kan kinderen die ver onder
het gemiddelde taalniveau zitten doorverwijzen
naar een spreekuur bij een logopedist of naar de
organisatie Auris, die hulp biedt aan iedereen die
moeite heeft met horen, spreken of taal.

Jong geleerd

kinderen
op één
•
‘We moeten de taboes laten varen, dan
kunnen we elkaar veel beter helpen.’
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•

Als een kind een taalprobleem heeft, dan is stap
één volgens Josine om erachter te komen waar
het probleem vandaan komt. Heeft het te maken
met het gehoor, is er sprake van een algemene
ontwikkelingsachterstand of wellicht van een
autismespectrumstoornis? ‘Wat de oorzaak ook
is: achterblijvende taal vormt een signaal voor de
jeugdartsen. Bij baby’s wordt al gekeken naar hun
manier van communiceren. We kijken bijvoorbeeld
of ze zwaaien, oogcontact maken en reageren
op wat er gezegd wordt. Een kindje dat minder
contact maakt, dingen niet nadoet van ouders
of andere kinderen, of alledaagse zinnen niet
begrijpt, vraagt extra aandacht. Voor die kinderen
in het bijzonder is het belangrijk om de taal
goed te leren, zodat ze niet met een achterstand
op school beginnen. Daarom stimuleren wij
ouders met kinderen die een hoger risico lopen
op een taalachterstand, hun kinderen op een

peuterspeelzaal te plaatsen. Peuterconsulentes
in de CJG’s zijn hier speciaal voor aangesteld. Zij
helpen ouders de juiste peuterspeelzaal te vinden
voor hun kind.’

Gevolgen voor het gezin
Natuurlijk kunnen ook ouders zelf moeite hebben
met taal. Josine probeert altijd het gesprek
daarover aan te gaan. ‘Ook letten we extra op
als ouders moeite hebben met de Nederlandse
taal; zeker als zij thuis geen Nederlands
spreken. Dan laten we hen iemand meenemen
die wel Nederlands spreekt, of gebruiken we
een tolkentelefoon om ouders goed te woord
te kunnen staan.’ Josine kijkt met name naar
de consequenties die een taalachterstand kan
hebben voor het gezin. ‘Als een ouder bijvoorbeeld
brieven van de Belastingdienst niet begrijpt, kan
dat grote gevolgen hebben voor het hele gezin.
Met name die ouders verwijzen we dan door naar
taalcursussen.’
Wel ligt de focus vanuit het CJG, zeker in het
begin, op de verzorging en opvoeding van het kind.
‘De ouders hebben dan nog de handen vol aan
de nieuwe gebeurtenissen. Zodra een rustigere
periode aanbreekt, bijvoorbeeld na een half jaar,
gaan we er actief naar vragen. Daarnaast is het
zo dat wij niet de behandelaar van de ouders zijn.
We richten ons op het kind, en we ondersteunen
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‘Als kinderen met hun taal achter blijven, kunnen ze niet
alles uit het leven halen, al zijn ze nog zo intelligent.’
de ouders om het kind gezond, veilig en goed te
laten opgroeien. Wij kunnen hooguit adviseren en
proberen extra begeleiding te bieden.’
De jeugdartsen maken gebruik van een ‘sociale
kaart’ met verschillende instanties die het CJG
kunnen ondersteunen. ‘Iedere arts ontwikkelt
een eigen sociale kaart met organisaties in
de wijk. Organisties waar diegene mee heeft
samengewerkt en positieve ervaringen mee heeft
bijvoorbeeld.’

Praten én lezen
‘Ik heb eens contact gehad met een Angolese
moeder, die vertelde dat het in hun cultuur niet
gebruikelijk is om met je baby te praten’, vertelt
Josine. ‘Terwijl juist dat taalaanbod ontzettend
goed is voor de taalontwikkeling van de baby.
Als een kind dat niet van huis uit mee krijgt, dan
begint het misschien met een taalachterstand.’
Dankzij extra ondersteuning, opvoedingsadviezen,
logopedie en het feit dat de Angolese vrouw
met haar kind ging praten, is de achterstand
binnen een paar jaar ingehaald. ‘Je zag het kind
helemaal opbloeien en veel meer contact maken
met haar moeder’, aldus een enthousiaste Josine.
Hetzelfde geldt volgens Josine voor boekjes lezen.
De jeugdartsen bij het CJG stimuleren ouders
hun kinderen al zo vroeg mogelijk voor te lezen.
Daarvoor bevelen ze onder andere BoekStart van
de Bibliotheek aan. ‘Als CJG staan wij helemaal
achter dit programma. Het is zo belangrijk om met
je kind te lezen. We stimuleren ouders om direct
met lezen te beginnen, of speciale ‘voelboekjes’
te gebruiken. En als een ouder niet goed weet
hoe hij leuk kan voorlezen, is er altijd nog de
VoorleesExpress. Vrijwilligers kunnen de ouders
helpen en uitleggen hoe ze hun kind het beste
kunnen voorlezen!’
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BoekStart
Samen met het kind een boekje lezen of
verhalen vertellen, versterkt de band tussen
kind en ouder. Bovendien ontwikkelen
kinderen die als baby al zijn voorgelezen,
zich beter op taalgebied. BoekStart is een
programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar
en hun ouders van boeken laat genieten.
Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek
ontwikkelden het programma.
Meer weten? Kijk op
https://www.boekstart.nl/

Stevig ouderschap
Wanneer nodig zet het CJG extra ondersteuning in:
langer durende of meer consulten en huisbezoeken.
Neem het programma ‘Stevig ouderschap’: de
verpleegkundige komt op regelmatige tijden
bij ouders langs, met name als er grote dingen
veranderen in het leven van een kind, zoals de
overgang van flesvoeding op bijvoeding. Dit
programma is bestemd voor Rotterdammers
die Nederlands spreken, maar niet altijd alles
begrijpen. Josine: ‘Als je mensen voordoet hoe
je een flesje klaarmaakt, dan kunnen ze dat zo
nadoen. Maar als je het hen uitlegt zonder flesje
in je hand waarmee je laat zien hoe ze het moeten
doen, is het voor hen niet altijd te begrijpen. Dit
geldt natuurlijk ook voor ouders die door een
eigen taalprobleem in een standaard consult niet
voldoende geholpen kunnen worden door ons. Ook
al doen we ons best ons taalniveau aan te passen
aan degene tegenover ons, is het voor ouders
met een taalachterstand soms fijn om te zien hoe
dingen werken in plaats van het beschreven te
krijgen.’

VoorleesExpress
De VoorleesExpress geeft kinderen met
een taalachterstand extra aandacht. Een
half jaar lang komt een vrijwilliger bij een
gezin thuis om voor te lezen en de ouders te
helpen hierbij. Samen met de ouders wil de
VoorleesExpress ervoor zorgen dat taal en
lezen een vaste plek in het gezin krijgen.
Meer weten? Of vrijwilliger worden? Kijk op
https://voorleesexpress.nl/.

Taboe
Als dom bestempeld worden, dat is een van de
angsten van ouders uit de doelgroep. Josine vindt
het belangrijk dat ouders het durven te zeggen
als ze iets niet begrijpen, maar dat gebeurt niet
altijd. ‘Antwoorden de ouders ‘ja’ als ik ze vraag
of ze begrijpen wat ik zojuist heb verteld, dan nog
vermoed ik vaak dat ze het niet begrijpen. Dat
vermoeden moet ik wel eerst bevestigd krijgen
voordat ik ouders erop kan aanspreken en ze
kan helpen. Laaggeletterde mensen zijn vaak
hartstikke slim, maar hun taalvaardigheid is wat
minder. We moeten de taboes laten varen, dan
kunnen we elkaar veel beter helpen. Zowel voor
professionals als voor ouders wordt het leven dan
een stuk makkelijker. Dat denk ik echt.’
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Taalaanbod bedrijven
Niet alleen maatschappelijke organisaties werken
aan een betere taalvaardigheid van Rotterdammers.
Ook veel Rotterdamse bedrijven hebben een
taalaanbod. Soms voor medewerkers, soms voor
hun klanten en soms voor allebei.

1

2

Aafje Hulpthuis
Sigrid Undsetweg 222

Centraal Invorderings Bureau
(CIB) Incasso

3069 BV Rotterdam

Jan Leentvaarlaan 65-67

4611 AL Bergen op Zoom

In samenwerking met Stichting Lezen

3065 DC Rotterdam

EBC verzorgt functie- en

& Schrijven biedt Aafje Hulpthuis

CIB past de brieven aan op de wens

opleidingsgerichte taaltrainingen.

taalcursussen aan voor de persoonlijke

van de ontvangers en innoveert op

In de trainingen van EBC staat de

ontwikkeling van haar medewerkers.

technologisch gebied door bijvoorbeeld

communicatie op de werkvloer centraal.

online inzage in het dossier te bieden.

Zo wordt aandacht besteed aan

5

Keldermanslaan 3

veilig werken en goed samenwerken,
instructies lezen, begrijpen en duidelijk

3025 CP Rotterdam

Zweth 2, 2991 LH Barendrecht

boodschappen overbrengen en correcte

Door voorleesweken te organiseren in

CSU hecht veel waarde aan persoonlijke

zakelijke mails schrijven.

samenwerking met Opzoomer Mee wil

ontwikkeling, ook op taalgebied.

Albert Heijn een bijdrage leveren, onder

Daarom verzorgt zij onder andere

andere vanwege het grote aantal niet-

taaltrainingen op maat, die worden

Prins Pieter Christiaanstraat 50

westerse medewerkers en klanten.

afgestemd op de behoeften van de

3066 TB Rotterdam

klant en medewerkers.

Endenburg, gespecialiseerd in

7

11

Antes

Endenburg

elektrotechnische installaties in

DB Schenker

gebouwen en industriële processen,

Antes, specialist in psychiatrie

Scheepsbouwweg 65

maakt activiteiten op maat al

en bij verslaving, werkt aan

3089 JW Rotterdam

naar gelang de behoeften van

bewustwording door taaltrainingen aan

Bij logistiek en supply chain

de werknemers. Ze kijken per

te bieden en aandacht te geven aan

managementbedrijf Schenker werken

laaggeletterde werknemer wat er nodig

taal-en basisvaardigheden in de bij- en

veel verschillende nationaliteiten

is om verder geholpen te worden.

nascholing van medewerkers.

samen. Taal is belangrijk voor een

8

goede samenwerking en voor de
4

EBC Taleninstituut

Cleaning Services Uden (CSU)

Max Euwelaan 1, 3066 MA Rotterdam

1

10

Albert Heijn
Vierhavensstraat 147

3

6

12

Flanderijn

Billink Achteraf Betalen

kwaliteit van het werk. Daarom

‘s-Gravendijkwal 134

Jan Leenvaartlaan 61

investeert Schenker in taalcursussen en

3015 CC Rotterdam

3065 DC Rotterdam

communiceert het bedrijf met iedereen

Incasso- en gerechtsdeurwaarders-

Billink past de brieven aan op de

op zijn of haar niveau. Ook werkt ze aan

organisatie Flanderijn zorgt ervoor dat

wens van de ontvanger. Tevens maakt

bewustwording bij leidinggevenden om

al haar uitgaande communicatie in

Billink al het conversatiemateriaal nog

laaggeletterdheid of analfabetisme te

2018 op B1-niveau is. Zo kan efficiënter

gebruiksvriendelijker.

herkennen en bespreekbaar te maken.

worden gewerkt.

Carrier Transicold
Pittsburghstraat 21, 3047 BL Rotterdam

Henk Speksnijderstraat 27

Franciscus Gasthuis
& Vlietland

Voor Truck / Trailer Refrigerationbedrijf

3067 AC Rotterdam

Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Carrier Transicold is communicatie

Diëtistenpraktijk HRC werkt samen met

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de

essentieel. Zij verzorgt daarom

Stichting Lezen & Schrijven binnen het

Alliantie Taal voor het Leven getekend

taalcursussen en trainingen over helder

project ‘Voel je goed’. Binnen het project

en heeft nu diverse projecten lopen die

en duidelijk communiceren, bijvoorbeeld

wordt een taalcursus op het gebied van

zich richten op het verminderen van

aan de telefoon.

voeding en leefstijl aangeboden.

laaggeletterdheid bij patiënten en

9

Diëtistenpraktijk HRC

13

medewerkers.

7

60

10

De (hoofd)vestigingen van Cleaning Services Uden (7) en EBC Taleninstituut (10) bevinden
zich buiten de regio Rotterdam.
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GeenPunt #2

14

Irado

advertentie

17

SEW-EURODRIVE B.V.

21

Fokkerstraat 550

Industrieweg 175, 3044 AS Rotterdam

Westblaak 90, 3012 KM Rotterdam

3125 BE Schiedam

SEW-EURODRIVE, gespecialiseerd in

Super Family biedt opvoedingsonder-

Voor de ontwikkeling van medewerkers

aandrijf- en besturingstechniek verzorgt

steuning, onderwijsondersteuning en

zet Irado zich in voor laaggeletterdheid.

trainingen van vreemde talen voor haar

uitdagende activiteiten voor kinderen

Door het onderwerp bespreekbaar

medewerkers en houdt regelmatig een

met een TOS (taalontwikkelingsstoornis)

te maken, taaltrainingen te geven en

taaltoets Nederlands om de kennis te

en hun ouders. Ook biedt ze trainingen

collega’s in te zetten als taalvrijwilligers

testen en op te frissen.

voor mensen die in het werkveld met

en ambassadeurs maken ze de waarde
van taal binnen de organisatie

TOS te maken krijgen.
18

Stichting Excelsior4All
Honingerdijk 110, 3062 NX Rotterdam

voorbeeldfunctie die kan zorgen voor

Stichting Excelsior4All biedt

Industrieweg 161, 3044 AS Rotterdam

een sneeuwbaleffect voor andere

Rotterdammers educatie- en

Verstegen zet een programma op om de

bedrijven. Het beter kunnen begrijpen

re-integratieprogramma’s. De

taalvaardigheid van alle medewerkers

van teksten en cijfers op de werkvloer

Nederlandse taal is hier een belangrijk

in het bedrijf te bevorderen. Het bedrijf

heeft direct resultaat. Dit betekent dat

onderdeel van. De kinderen van het

gaat niet alleen taallessen voor

medewerkers

educatieproject Playing For Success

medewerkers aanbieden, maar vindt het

·· beter snappen wat ze doen;

Excelsior zijn bezig met het schrijven

ook belangrijk dat medewerkers goed

·· begrijpen dat veiligheid belangrijk is;

van een ‘wedstrijdverslag’ van een

hun weg kunnen vinden in de digitale

·· beter hun werk kunnen doen;

thuiswedstrijd van Excelsior Rotterdam.

wereld en hierdoor zelfredzamer zijn.

·· een plek in de maatschappij krijgen.

De dames die via Excelsior4All re-

22

23

VGZ VraagWijzer Kralingen

Pameijer

zich onder meer bezig met het schrijven

Crooswijk Oostzeedijk 276

Crooswijksesingel 66

van een cv en sollicitatiebrief in correct

3063 CA Rotterdam

3034 CJ Rotterdam

Nederlands.

VGZ realiseert begrijpelijke, inlevende,

Pameijer is er voor iedereen voor wie

Mede door het inzetten van

is. Heldere taal is van groot belang

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

communicatie-experts. Is er twijfel? Dan

voor Pameijer en zijn cliënten, omdat

Humanitas biedt hulp om op eigen

vraagt VGZ gewoon direct aan de klant

begrepen worden begint bij begrijpelijke

kracht iets aan iemands situatie te

hoe het anders en beter kan.

woorden.

veranderen. Humanitas vindt taal

19

binnen de zorg en hulpverlening

24

Voorlichters Gezondheid

Reakt

belangrijk. Daarom is taalaanbod op

Hillevliet 141 B, 3073 KP Rotterdam

Mathenesserlaan 208

maat mogelijk. Zowel voor cliënten als

Voorlichters Gezondheid heeft een

3014 HH Rotterdam

medewerkers zijn er mogelijkheden,

training ontwikkeld om onder kwetsbare

Reakt, onderdeel van de Parnassia

mede afhankelijk van de behoeften van

groepen de Nederlandse taal te

Groep, vindt het belangrijk om mensen

de persoon.

bevorderen en zelfredzaamheid te

met een psychiatrische aandoening

verbeteren. Voorlichters Gezondheid

SUEZ

geeft daarnaast trainingen aan

maatschappij. Zo ook op taalgebied.

Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam

professionals, zoals zorgverleners en

Trajectbegeleider Hans Gorissen

Afval-, afvalinzameling-, afvaltransport-

taalaanbieders. Taalaanbieders kunnen

ontwikkelde een strippenkaart (Kijk op

en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ vindt

door deze training hun lesprogramma

de Wijk) die deze doelgroep informeert

het belangrijk voor de veiligheid dat

aanpassen op het gebied van

over welke taalactiviteiten er zijn in de

de medewerkers elkaar goed kunnen

gezondheid en zorg. Zorgverleners

wijk om aan deel te nemen.

begrijpen en Nederlands spreken.

kunnen hun communicatie met

Daarom organiseert SUEZ taaltrajecten

laaggeletterde patiënten effectiever

op maat op hun locaties.

maken.

te stimuleren deel te nemen aan de
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“Dezelfde taal
spreken, letterlijk
en figuurlijk, maakt
dat we elkaar
beter begrijpen
en beter kunnen
samenwerken.”

persoonlijke en simpele communicatie.

Stichting Humanitas

meedoen in de samenleving lastig

16

Verstegen Spices & Sauces B.V.

zichtbaar. Irado vervult een belangrijke

integreren in de samenleving houden
15

Super Family

20

Verstegen Spices
& Sauces B.V.
De in 1886 in Rotterdam opgerichte Verstegen
Spices & Sauces B.V. is fabrikant van kruidenen specerijenmengsels, sauzen en marinades.

verstegen.eu

Luisteren is de sleutel tot succes
GeenPunt #2

Interview VraagWijzer

‘Ik help nu een Poolse dame die straks thuis als
schoonheidsspecialiste gaat werken. Door de taalbarrière
durfde ze dat eerst niet. Het hield haar tegen om iets te
ondernemen.’ Soesi Lalta vindt het ontzettend mooi als ze
ziet hoe deelnemers aan een taalcursus transformeren. Ze
is Taalverwijzer bij de VraagWijzer in Delfshaven. ‘Op het
moment dat je goed Nederlands spreekt, zul je zien dat
deuren voor je opengaan.’
‘Een Taalverwijzer moet kunnen herkennen wie
gebaat is bij taalcursussen’, weet Soesi. ‘Bij de
VraagWijzer voeren we een intakegesprek met de
bezoekers om te achterhalen welke informatie zij
nodig hebben en wat ze willen bereiken. Om in te
burgeren is ook het verplicht om de Nederlandse
taal te leren. Hoe kunnen wij deze mensen daar
het beste bij ondersteunen?’

De weg naar Taalverwijzer
Soesi is pas begonnen als Taalverwijzer. Daarvoor
heeft ze een speciaal traject doorlopen. Soesi
komt uit Suriname, waar ze na de mulo (meer
uitgebreid lager onderwijs) een tweejarige
kappersopleiding heeft gevolgd. Een kleine vijf
jaar geleden is Soesi naar Nederland gekomen
om te werken. Ze was van plan om als kapster
aan de slag te gaan, maar heeft zich eerst bij
een maatschappelijk werker gemeld om te kijken
welke mogelijkheden er waren. Hij wees Soesi op
een cursus bij het Centrum voor Dienstverlening
(CVD). ‘Ik kreeg de kans om via het CVD de cursus
Talentrijk te volgen. Daar ontdekte ik mijn affiniteit
met taal en onderwijs. Ik heb een basiscursus
gevolgd tot taalassistent en later de training tot
Taalverwijzer. Ik kan wel zeggen dat het nu mijn
passie is geworden.’

Alsare
Om Taalverwijzer te worden, deed Soesi mee
aan een traject van Alsare Ontwikkeling en
Advies. Samen met de gemeente en verschillende
welzijnsorganisaties is Alsare twee jaar geleden
gestart met een project om mensen op te leiden
tot Taalverwijzer. Tijdens de training leren de
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deelnemers hoe zij laaggeletterdheid kunnen
herkennen, hoe ze het beste kunnen communiceren
met iemand die geen Nederlands spreekt en hoe zij
de bezoekers kunnen doorverwijzen. De deelnemers
gaan na het succesvol afronden van de training
aan de slag bij een van de veertien VraagWijzers
in Rotterdam. Daar komen mensen terecht met
verschillende problemen, zoals schulden. Vaak
schuilt daar een taalprobleem achter.

Barrières doorbreken
Als Taalverwijzer ontmoet Soesi mensen van
verschillende afkomsten, zoals Turks, Marokkaans
en Pools. ‘Je ziet dat mensen die de taal nog
niet machtig zijn vaak de makkelijke vragen nog
wel kunnen beantwoorden. Wie ben je, waar
kom je vandaan, hoe oud ben je? Daarna wordt
het snel moeilijker. Door een taalcursus kunnen
ze zelfredzaam worden.’ Ze geeft aan dat het
belangrijk is om de bezoekers eerst goed te leren
kennen, en dan pas te adviseren. ‘Je moet goed
luisteren naar de mensen die bij je aankloppen.
Alleen zo kun je echt begrijpen wat ze nodig
hebben.’
Taal is volgens Soesi iets dat iedereen nodig
heeft. ‘Het voegt iets toe aan je leven. Als je de
taal goed spreekt, ben je niet langer afhankelijk
van anderen. Je kunt dan zelfredzaam worden.
Het mooiste om te zien vind ik de motivatie en
dankbaarheid bij de deelnemers. Laatst heb ik nog
een grote bos bloemen gekregen van een cursist.
Eerst zie je angst, maar na een taalcursus komt de
zelfredzaamheid. Samen kun je die taalbarrière
doorbreken.’
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Interview Super Family

GeenPunt #2

DE SUPERHELDEN
VAN SUPER
FAMILY

Kitty’s organisatie
ondersteunt bij
taalontwikkelingsstoornis
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Logan, het zoontje van Kitty Loduvica Hiert, heeft een
taalontwikkelingsstoornis (TOS). ‘Toen ik erover las, kreeg
ik tranen in mijn ogen. Ik dacht: dit is mijn zoon!’ Kitty
besloot om Super Family op te richten, een organisatie
die zich richt op de ontwikkeling van het kind binnen een
gezin. Super Family biedt begeleiding en ondersteuning
aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. ‘Onze
missie is: Een eerlijke kans op ontwikkeling en een eerlijke
kans in het regulier onderwijs.’

Een taalontwikkelingsstoornis is een aandoening
in de hersenen waardoor je taal minder goed
kunt verwerken. De verbindingen tussen de
hersengebieden lopen anders. Daardoor hebben
mensen met een TOS bijvoorbeeld moeite met
het leren van woorden en klanken. Kitty legt uit:
‘Normaal gesproken krijg je signalen binnen, die
worden doorgegeven aan de hersenen, waarna
een ‘output’ plaatsvindt, een reactie. Als ik
bijvoorbeeld vraag: ‘Wat vond je het leukste
vandaag op school?’, dan verwacht ik als
antwoord iets als ‘Tekenen.’ Bij iemand met TOS
worden de signalen wel opgenomen, maar anders
doorgegeven. Daardoor krijg je of geen reactie of
een andere reactie dan je verwacht. Mijn vraag
over wat het leukste was op school, is te moeilijk
en ik krijg geen antwoord. Ik kan beter vragen:
‘Was tekenen leuk op school?’ Dat is makkelijker
te volgen.’

Verkeerde diagnose
Een taalontwikkelingsstoornis wordt
vaak verward met dyslexie, stotteren, een
algemene taalachterstand of autisme. Ook
Kitty had daarmee te maken, totdat zij een
paar jaar geleden ontdekte dat Logan een
taalontwikkelingsstoornis had. ‘We hebben
voor veel dichte deuren gestaan. Eerst gaf

Hoe herken je een TOS?
De organisaties Kentalis en Auris zijn
betrokken bij onderzoek, onderwijs en
zorg voor mensen met een TOS. Het is
belangrijk om een TOS vroeg te ontdekken
en behandelen. Kentalis en Auris noemen een
aantal belangrijke signalen. Een kind…
·· spreekt in korte, kromme zinnen;
·· heeft
	
moeite om de juiste woorden te
vinden;
·· is slecht verstaanbaar;
·· vindt het moeilijk om een verhaal te
vertellen;
·· begrijpt anderen vaak niet;
·· lijkt niet te luisteren;
·· is erg stil en praat weinig;
·· wordt
	
boos als het niet begrepen wordt of
anderen niet begrijpt.
Bron:
www.ikenkentalis.nl
www.auris.nl
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Interview Super Family

GeenPunt #2

•

‘Een
taalontwikkelingsstoornis wordt
vaak verward met
dyslexie, stotteren,
een algemene
taalachterstand
of autisme.’

•

het consultatiebureau aan dat Logan een
taalachterstand had en dat de woordjes vanzelf
zouden komen. Toen hij drie jaar was, werden
we doorgestuurd naar Auris, een organisatie die
veel kennis heeft van kinderen met een TOS. Daar
zeiden ze dat Logan autistisch zou zijn. Maar ik
voelde al aan dat er iets anders aan de hand was.’
‘Normaal gesproken is het zo dat als je een kind
een speelgoedauto geeft en je zegt ‘auto’, dat
hij dit op een gegeven moment gaat toepassen,
bijvoorbeeld door ermee te spelen en ‘vroem
vroem’ te zeggen. Logan deed dat niet. Hij haalde
woorden door elkaar en noemde mijn man én
mij altijd ‘papa’. Het kostte ons bijna twee jaar
om hem ‘mama’ te laten zeggen. Iedereen was
‘papa’ of ‘opa’.’ Een kennis liet Kitty en haar man
een artikel lezen over Developmental Language
Disorder (DLD). ‘Ik ben toen gaan kijken naar alle
symptomen die bij DLD hoorden en kreeg tranen in
mijn ogen. Ik dacht: dit is mijn zoon!’
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Talige samenleving

Superheldenspel

Kinderen leren de taal het makkelijkst in de
eerste zes, zeven jaar van hun leven. Dit heet de
taalkritieke periode. In die tijd nemen ze alles op,
daarna leren ze het toepassen. ‘In een klas van
dertig kinderen hebben gemiddeld één of twee
kinderen een TOS,’ weet Kitty. ‘Omdat wij in een
hele talige maatschappij leven, waarin weinig
visueel is gemaakt, vormt een TOS een probleem.’

Op dit moment ontwikkelt Super Family een
spel voor op de tablet of computer. Het spel is
bedoeld voor kinderen, ouders en leerkrachten
in het basisonderwijs die met een TOS te maken
hebben. In teamverband kunnen zij in het
spel opdrachten uitvoeren om zich op allerlei
vlakken te ontwikkelen. De opdrachten gaan
over rekenmethodes, taalmethodes en andere
cognitieve vaardigheden. ‘Wij willen hiermee laten
zien dat een kind met een TOS niet zozeer ‘anders’
is. We vinden allemaal wel íets extra moeilijk. Voor
de een is dat taal, voor de ander rekenen. We
willen met het spel laten zien dat het niet erg is
als je ergens moeite mee hebt en daaraan moet
werken.’

Kitty legt uit dat een TOS ook verband houdt met
laaggeletterdheid. ‘Van alle kinderen met TOS
krijgt zo’n vijf procent daadwerkelijk de diagnose.
De overige 95 procent bij wie geen diagnose
is vastgesteld, kan nét in de maatschappij
meekomen dankzij ondersteuning van hun ouders
of huiswerkbegeleiding. TOS uit zich in symptomen
die laaggeletterde volwassenen ook hebben.’

Tarkwet
Mensen met een TOS kunnen soms letters en
klanken omdraaien in woorden. Kitty: ‘Als
we een spelletje kwartet doen, speelt Logan
“tarkwet”. ‘
Ervaren hoe dat voelt? Vervang in de
onderstaande zin de letter K door T bij de
volgende woorden:
–– Bakker
–– Krokettenfabriek
–– Chocoladecakejes
–– Krokodil
De banketbakker bakte chocoladecakejes in
de krokettenfabriek voor de krokodil.

•

‘TOS uit zich in
symptomen die
volwassenen met
laaggeletterdheid
ook hebben.’

•

Superhelden methode
Super Family kijkt naar de kwaliteiten die
kinderen hebben en niet naar de beperkingen.
Super Family wil bovendien zelfredzaamheid
stimuleren. ‘Wij richten ons met de zogenoemde
Superheldenmethode niet alleen op de
taalontwikkeling, maar ook op de ontwikkeling op
sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Dat wordt
bij taaltherapie vaak vergeten. Er wordt specifiek
op taal ingezet, terwijl de stoornis ook met andere
ontwikkelingsgebieden raakvlakken heeft.’
Als kinderen ouder worden, krijgen ze niet altijd
meer de hulp of ondersteuning die ze nodig
hebben. Na de basisschoolleeftijd komt de
begeleiding namelijk bijna volledig te vervallen,
omdat men ervan uit gaat dat kinderen de taal
dan in de basis machtig zijn. Daarom willen we
kinderen én hun ouders op een positieve manier
zo vroeg mogelijk de juiste tools geven, maar ook
zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen,’ vertelt Kitty.
‘Zo laten we zien dat je elkaar daarin kan helpen.
Dat is de Superheldenmethode die we bij Super
Family toepassen.’

Succes
Logan is Kitty’s grootste inspiratiebron. ‘Het
mooiste resultaat dat wij samen hebben
bereikt, is dat Logan, die een algehele
ontwikkelingsachterstand had van anderhalf
tot twee jaar, deze in negen maanden tijd bijna
volledig heeft ingehaald. Super Family kan op een
speelse en laagdrempelige manier kinderen en
ouders helpeneen TOS effectief aan te pakken.’

•

‘We geven
kinderen én
hun ouders
de juiste tools,
zelfverzekerdheid
en zelfvertrouwen
mee.’

•
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Kroegenpoëzie

GeenPunt #2

Poëzie in Rotterdamse kroegen

‘Iedereen praat
over mijn zuipen

Will de Jong (49 jaar)
Café Timmer
‘Een klant had dit bordje een aantal jaar geleden
opgehangen als geintje. De grote grap is dus dat
je op het eerste bord leest dat je met Heineken
een goeie twist kan dansen en vervolgens krijg
je te lezen dat je niet mag swingen hier. Dan
denken de gasten natuurlijk ook: wat is het nou?!
Wel grappig eigenlijk dat niemand echt gehoor
geeft aan dat bord. Ik sta mij soms hier de tering
in te swingen, maar ik word nooit uit de zaal
verwijderd.’

Poëzie vinden we op meerdere
plekken in Rotterdam. Niet alleen
op de bladzijden van boeken
en op de gevels van gebouwen,
maar ook in de Rotterdamse
kroegen. Vier kroegbazen in
Rotterdam vertellen over de –
soms zelfverzonnen – dichtregels
in hun kroeg.

Rachel Steenbergen (24 jaar)
Café De Oude Binnenweg
‘Dit bord hebben we in een tweedehandszaakje
gevonden. Mensen blijven even staan, puur en
alleen om naar dit bord te kijken. Ook mensen
van buiten Rotterdam vinden het leuk om zo een
stukje van Rotterdam mee te krijgen. Sommigen
komen eigenlijk alleen maar binnen voor dat bord,
gewoon omdat het hen aanspreekt.
Het stuk over ‘het hart op de tong’ herken ik erg.
We zeggen gewoon waar het op staat en gaan
niet snel uit de weg. Soms wordt bij het afrekenen
geroepen: “Zo, ken je bek nie verder open?!”, omdat
er een superlange bon wordt geprint. We hadden
een keer een Poolse dame hier, die begreep er niks
van en dacht dat ze uitgescholden werd. Tja, dit is
en blijft Rotterdam natuurlijk.’
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‘Tja, wat kan ik zeggen over dit
bord?! Dat is zo’n authentiek ding.
Je zit hier namelijk in de oudste
kroeg van Rotterdam. Wist je dat
hier vroeger helemaal geen muziek
werd gedraaid? Toen was het echt
een praatcafé, letterlijk een café om
te praten.’

maar
niemand over
mijn dorst.’
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Kroegenpoëzie

GeenPunt #2

Patricia Blom (42 jaar)
Café Gerdesia

Monique van der Linden (55 jaar)
Café Okeee

‘Mensen hebben het altijd over andermans
drankgebruik, zeg maar misbruik, maar
niemand heeft het dan over de dorst die
iemand op dat moment heeft.
Het wordt dan negatief
gebracht, terwijl iemand soms
letterlijk dorst heeft. Wel
chronische dorst, hè?’

‘Wat vind je ervan? Ik heb ze allebei zelf gemaakt!
Van die peuken werd ik echt gek. Elke morgen weer
al die peuken vegen en op een gegeven moment
zei ik er wat van. Want dan pas dringt het tot ze
door. Het is dan wel geen spreuk, maar je moet
dingen maken die mensen pakken. Mensen vinden
het origineel, dan zeggen ze: “Hoe kom je erop?”’

‘Dat betekent dat je altijd wel ergens
je geld kon verdienen. Ik lees het ook
als dat je wel werkelijk iets moet
doen om dat kwartje te kunnen
verdienen. Zo zijn wij natuurlijk ook
opgevoed in de arbeiderswijken. Niet
lullen maar poetsen!’

‘“Piet krediet woont hier niet” vind ik ook nog
steeds geweldig. Je hebt tegenwoordig nog
steeds mensen die bij binnenkomst zeggen:
“Joh, kan ik effe poffen?” Dan zeg ik: “Weet je,
als ik Heineken moet bestellen en die komen
het hier afleveren, dan zegt meneer Heineken
ook niet tegen mij: “Betaal volgende week
maar.” Met andere woorden; je moet gewoon
je rekening meteen betalen. Da’s Piet krediet,
en die woont hier niet!’

‘Mijn man kan er ook wat van, hoor.
Hij zegt altijd: “God, bescherm mij
tegen mijn vrienden, mijn vijanden
knap ik zelf wel op.” Daarnaast
heeft ‘ie er nog eentje: “Goed
gereedschap hangt onder een
afdakkie.” Wat dat betekent, zal ik
maar niet in die glossie van je laten
zetten!’
‘We zijn allemaal liever lui dan moe, toch?’
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GeenPunt #2

Taal gebruik
je aan de
lopende band

Interview SUEZ

Klaas Wiersma is
Plant Manager
bij SUEZ, de grootste
afvalinzamelaar van
Europa.

Wat taal en afval met
elkaar te maken hebben

‘Taal staat voor ons gelijk aan veiligheid’,
aldus Klaas Wierda. ‘Als iemand de taal
niet voldoende machtig is, dan verstoort dat
de communicatie en dat heeft invloed op
het werk.’ Klaas is Plant Manager bij SUEZ,
de grootste afvalinzamelaar van Europa.
Per jaar verwerkt SUEZ in de Rotterdamse
Waalhaven ongeveer honderd kiloton
verpakkingsafval met de Kunststof Sorteer
Installatie (KSI).
In de KSI wordt PMD-afval (plastic- en metaalverpakkingen en
drankkartons) van Nederlandse huishoudens gesorteerd om te
kunnen recyclen. Sinds de opening in 2011 sorteert de installatie vijf
soorten kunststof uit grote hoeveelheden afval. Klaas geeft aan dat
het met zo’n grote installatie belangrijk is dat iedereen elkaar goed
begrijpt. ‘Als Plant Manager ben ik ervoor verantwoordelijk dat we de
huishoudelijk gebruikte plastic verpakkingen, maar ook sloophout en
andere soorten afval, op deze locatie veilig kunnen sorteren. Nadat
ze zijn gesorteerd, wordt het materiaal bewerkt tot halfproducten,
waarna deze kunnen worden gerecycled.’
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‘Als je niet met elkaar
communiceert, dan heb je
ook geen verbintenis met
elkaar.’

advertentie

medewerkers hebben die de taal onvoldoende
beheersen. We hebben ook veel verschillende
culturen hier, van Turks en Marokkaans tot
Kaapverdiaans en Surinaams. Daarbij hebben we
zowel hoog- als laagopgeleiden en medewerkers
die geen opleiding gevolgd hebben. Vooral bij de
laagopgeleiden en ongeschoolden merken we dat
zij moeite met de taal hebben.’

Buitensluiten
Communicatie is daarbij essentieel. ‘Het is handig
dat ik zeker weet dat wij elkaar begrepen hebben
op de werkvloer. Als iets niet duidelijk is, of iemand
zegt vanuit beleefdheid ‘ja’, dan wordt het heel
lastig om de veiligheid van de werknemers te
waarborgen.’

De verkeerde handschoen
‘De Kunststof Sorteer Installatie bestaat uit
lopende banden en diverse onderdelen’, beschrijft
Klaas. ‘Vanwege al die kleine onderdelen en het
afval moeten wij soms onderhoud plegen: we
maken dan alles schoon zodat alles goed blijft
werken. Om dat te kunnen doen, moeten we de
machine eerst op slot zetten. De stroom gaat
van de machine af, en met hulp van een speciaal
formulier zet je ‘m vervolgens op slot. Het is
natuurlijk heel belangrijk dat je de tekst op het
formulier goed begrijpt.’
‘Ook niet onbelangrijk zijn de persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals een valharnas of
speciale handschoenen. Als je niet duidelijk kunt
maken dat een werknemer dat allemaal nodig
heeft, brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee.
Ondanks dat we ook visueel gemaakt hebben hoe
bepaalde dingen werken of welk gereedschap je
nodig hebt, gaat het nog weleens mis. Ik kan zo
een aantal werknemers opnoemen dat geregeld
het verkeerde type handschoen aanheeft.’

Taal heeft ook invloed op de samenwerking op
de werkvloer, geeft Klaas aan. De aanwezigheid
van zoveel verschillende culturen kan volgens
hem een belemmering vormen als je de taal niet
spreekt. Dat medewerkers onderling een andere
taal spreken, vindt hij geen probleem. Hij is echter
van mening dat wanneer er iemand bijkomt die
deze taal niet spreekt, men dan moet overgaan
op een taal die iedereen begrijpt: Nederlands of
Engels. ‘Als ik erbij sta en er wordt een andere taal
gesproken, bijvoorbeeld Papiaments, dan word ik
dus buitengesloten. Dat gebeurt echt, dat mensen
zich buitengesloten voelen.’
Klaas vertelt dat een medewerker naar voren
stapte en zei dat hij het niet prettig vond dat
anderen hun eigen taal spraken. Dat was volgens
hem niet verstaanbaar voor iedereen. ‘Hij zei dan
ook: ‘Ik voel mij niet bij het team horen’. Ik vond
het mooi dat iemand vanuit het team dit aangaf,
in plaats van dat deze werknemers het van een
leidinggevende moesten horen. Dan ben je heel
dapper en het geeft ook aan dat taal wat met je
doet.’

Taal als de oplossing

Taaltrainingen

Het gaat Klaas vooral om vertrouwen, wat
volgens hem ook terugkomt in veiligheid: ‘Je
moet aan je persoonlijke veiligheid denken, maar
ook aan de veiligheid van een ander. Je moet
je betrokken voelen bij een ander. Als je niet
met elkaar communiceert, dan heb je ook geen
verbintenis met elkaar.’

Klaas vertelt dat SUEZ eind 2018 is begonnen
met taaltrainingen, speciaal voor mensen die
de Nederlandse taal niet voldoende machtig
zijn. Die training duurt een half jaar. Klaas: ‘We
zijn die training gestart, omdat we best veel

Volgens Klaas is aandacht hebben voor taal de
basis van een goede bedrijfsvoering. ‘Taal kun je
definiëren als een probleem, maar je kunt het ook
zien als de oplossing.’
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“Voor goede
samenwerking is het
noodzakelijk dat je
elkaar begrijpt. Een
gezamenlijke taal is
daarbij onmisbaar.”

SUEZ
In de Kunststof Sorteer Installatie (KSI)
in Rotterdam sorteert SUEZ plastic,
blik en drinkpakken afkomstig van
gezinnen uit Nederland. Dit afval krijgt
een tweede leven, bijvoorbeeld als
shampoofles of toiletpapier.

suez.nl
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Gezondheidsvaardigheden
(Pharos, 2016)
28,7% van de Nederlandse
bevolking heeft (zeer) beperkte
gezondheidsvaardigheden: deze groep
maakt vaker fouten bij het innemen
van medicijnen en heeft meer moeite
om de informatie van zorgverleners te
begrijpen.

Kosten laaggeletterdheid Nederland
In Nederland leven ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven en rekenen. Laaggeletterdheid
zorgt ervoor dat mensen minder goed kunnen werken,
een groter beroep doen op sociale zekerheid en meer
gezondheidszorg nodig hebben. Dit kost de maatschappij
in totaal ongeveer 1,13 miljard euro per jaar volgens
PricewaterhouseCoopers (PwC, 2018). Onderstaande figuur
geeft een overzicht van de maatschappelijke kosten van
laaggeletterdheid in Nederland per categorie, per jaar.

Vier voorbeelden hoe laaggeletterdheid invloed kan
hebben op de gezondheid van mensen:

Diabetes (Pharos, 2016)
Bron:
Aanpak van laaggeletterdheid,
Algemene Rekenkamer, 2016

5,2% van de laagst geletterde mannen
heeft diabetes tegenover 1,5% van de
hoogst geletterde mannen. Voor vrouwen
is dat verschil nog groter: respectievelijk
6% en 0,9%.

Gezondheidstoestand
(Buisman et al., 2013, Stichting
Lezen & Schrijven, 2018)
Laaggeletterden omschrijven hun
gezondheidstoestand vaker als matig
tot slecht dan niet-laaggeletterden.
Dit verhoudt zich als volgt:
40% tegenover 10%.

Sterftecijfer (Stichting Lezen
& Schrijven, 2013)
Het sterfterisico onder laaggeletterde
ouderen is 1,5 maal groter dan bij nietlaaggeletterde ouderen.

Rotterdam
Ook in Rotterdam heeft laaggeletterdheid gevolgen voor de gezondheidszorg. Dat blijkt uit de ‘Factsheet
taal, gezondheid en zorg’, die in opdracht van de gemeente Rotterdam is ontwikkeld. Het onderzoek dat
de basis vormt voor de factsheet is uitgevoerd door CINOP Advies, OBI, Maastricht University (ROA en ERD),
ETIL en Kohnstamm Instituut (2017).

Maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid in Nederland
(PwC, 2018)
Meer armoede:
€ 95 miljoen
Groter beroep op
sociale zekerheid:
€ 117 miljoen

Hogere kosten
gezondheidszorg:
€ 257 miljoen

Gemiste belastinginkomsten:
€ 80 miljoen

9%
10%

51%

23%

7%

Totale kosten laaggeletterdheid € 1,13 miljard per jaar
78

Inkomensverlies
laaggeletterden:
€ 572 miljoen

Ruim 65.000 laaggeletterden
naar de huisarts

Ruim 17.000 laaggeletterde
65-plussers naar de huisarts

In Rotterdam gaat jaarlijks zo’n 73% van
de inwoners van 19 tot en met 65 jaar
naar de huisarts. Naar schatting 21%
van de Rotterdamse inwoners van die
leeftijd is laaggeletterd. Dit betekent dat
de huisarts jaarlijks naar schatting ruim
65.000 laaggeletterden spreekt.

Bij oudere Rotterdammers is dit nog
hoger: 82% van de 65-plussers bezoekt
de huisarts jaarlijks. Uit onderzoek blijkt
dat circa 25% van de Nederlandse
65-plussers laaggeletterd is. Dit
betekent dat ruim 17.000 Rotterdamse
laaggeletterde 65-plussers één of
meerdere keren per jaar naar de huisarts
gaan.

10 tot 12 miljoen extra
gezondheidszorgkosten p.j.
Jaarlijks brengt laaggeletterdheid
zo’n 127 miljoen euro aan extra kosten
met zich mee door meer bezoeken aan
de huisarts en het ziekenhuis (2013).
Dat is ongeveer 125 euro per jaar per
laaggeletterde. In Rotterdam komt dat
neer op 10 tot 12 miljoen euro aan extra
gezondheidszorgkosten per jaar.
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Wat was
het een week!

Week van de Alfabetisering Derek Otte

De opening van de Week van de Alfabetisering vond plaats in de hal van de Bibliotheek Rotterdam.
Een kleine honderd mensen bezocht het evenement en zo’n vijftig laaggeletterden werden deze ochtend
doorverwezen naar voor hen relevante taalhulp. Een mooi resultaat!

Pop-up Taalklas
Al tijdens de opening in de bieb konden bezoekers
hun kennis van de Nederlandse taal testen
in de Pop-Up Taalklas. Ook in winkelcentrum
Alexandrium werden mensen uitgedaagd om het
shoppen te onderbreken voor een kort lesje taal.
In totaal spraken vrijwilligers ter plekke met
zo’n 650 voorbijgangers, waarvan een deel zich
waagde aan de dichtkunst door het schrijven
van elfjes. Dit vond ik een mooie:
Letters
Voor iedereen
Soms wat moeilijk
Maar het verbindt ons
Taal

Hop on, hop off!

Ook dit jaar stond de eerste week van september,
de Week van de Alfabetisering, helemaal in teken van taal en
laaggeletterdheid. Rotterdamse gezelligheid en bittere ernst
ontmoetten elkaar in verschillende initiatieven waarmee de
gemeente haar inwoners wilde wijzen op het belang van goede
taalbeheersing. Deze themaweek biedt bovendien kansen voor
taalaanbieders om zichzelf te laten zien. Én voor behulpzame
partijen is er de mogelijkheid om aan te haken bij de hulp aan
laaggeletterde Rotterdammers.
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Tijdens de Taalsafari trokken drie groepsfietsen
door Rotterdam. De route voerde langs gedichten
in de openbare ruimte, toffe bezienswaardigheden
en taalaanbieders. De safari viel in de smaak; met
ruim 400 deelnemers en zo’n 190 doorverwezen
laaggeletterden kunnen we spreken van een
succes! Lol en leren kwamen samen. Verschillende
dichters waren aanwezig bij de gedichten in
de openbare ruimte om uitleg te geven en om
het gesprek over taal te voeren. Tijdens de tour
langs taalaanbieders werden verschillende
taalvrijwilligers in het zonnetje gezet.

eerste editie van GeenPunt uit te reiken aan
wethouder Judith Bokhove.
De afsluiting van de Week van de Alfabetisering
vond plaats op het Stationsplein, waar
verschillende sprekers via spoken word uiting
gaven aan het belang van taal. Zo’n tweehonderd
toehoorders luisterden aandachtig.

Op naar de volgende Week
De Week van de Alfabetisering heeft een mooi
aantal mensen bereikt. Dankzij de verscheidenheid
aan programmaonderdelen, de aandacht in
de lokale media en vooral de inzet van talloze
vrijwilligers, zijn we er samen in geslaagd om
taal te vieren. Het belangrijkste: een flink aantal
laaggeletterden heeft tijdens deze week contact
kunnen leggen met partijen die hen kunnen
helpen. Daarnaast hebben nieuwe organisaties
zich aangesloten, zodat we volgend jaar weer
wat groter kunnen uitpakken. We verbeteren
waar nodig en borduren voort op wat we hebben
neergezet. Wat was (en wordt!) het een Week!

Veilig met Vaktaal, GeenPunt #1 en
spoken word
Een ander hoogtepunt was de netwerkbijeenkomst
Veilig met Vaktaal, waar vertegenwoordigers
van diverse bedrijven samenkwamen om kansen
voor het verbeteren van taalbeheersing op de
werkvloer te bespreken. Hier zijn diverse nieuwe
samenwerkingen uit voortgekomen. Van de
gelegenheid werd ook gebruikgemaakt om de
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Elfjes spotten
op taalsafari
Heb jij ze op straat gezien in de
eerste week van september 2018?
De Taalsafarifietsen, een serieuze
variant op bekendere bierfiets,
vroegen tijdens de Week van de
Alfabetisering aandacht voor
taal en laaggeletterdheid.

Rotterdam
Mooie stad
Een grote haven
Alle culturen zijn hier
Geweldig

Grijs
Stenen beeld
Geschiedenis van Rotterdam
Verbeelding van grote verwoesting
Zadkine
Woorden
Betekenen meer
Meer dan daden
Vooral bij echte betekenis
Waardevol

Letters
Voor iedereen
Soms wat moeilijk
Maar het verbindt ons
Taal

In Alexandrium Shopping Center vond met
datzelfde doel een pop-up taalklas plaats.
Iedereen die nieuwsgierig was of wat wilde leren,
kon meedoen.
Maar zorgde het samen door de stad fietsen ook
voor creativiteit en inspiratie? Deelnemers aan de
taalsafari en taalklas werd gevraagd om elfje te
maken: een gedichtje van elf woorden, verdeeld
over vijf regels. Rotterdam, taal en andere grote
thema’s in een poëtische notendop.

Zonnig
De velden
Vanaf de zijlijn
Zie ik jou spelen
Genieten
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Elf
Tal van
Namen bij elkaar
Samen op het veld
Elftal

Rood
En roze
Mijn hart klopt
Alsmaar sneller voor jou
Liefde

Gedicht
Mooie woorden
Heel veel betekenis
Reeks van bijzonder verzonnen
Woorden

Kennis
Is leven
Naar school gaan
Het maken van vooruitgang
Studeren

Creatief
Dingen maken
Gedachten los laten
Voelen hoe het is
Gemis

Taal
Heel boeiend
Regels en wetten
Niet altijd even makkelijk
Grammatica
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•

‘Medewerkers
hebben in de
jaargesprekken
zelf aangegeven
dat ze een
taaltraining
wilden volgen.’

•

Communicatie in het ziekenhuis

Ja zuster,
nee zuster
Ooit nagedacht over hoe belangrijk taal
in een ziekenhuis is? Simone Schaap wel.
Als Coördinator Voeding bij het Franciscus
Gasthuis & Vlietland ervaart ze dagelijks
dat goed kunnen spreken, lezen en schrijven
onmisbare eigenschappen zijn voor
ziekenhuispersoneel. Het ziekenhuis biedt
medewerkers dan ook taaltrainingen aan.

Een van de manieren waarop de afdeling
Voeding communiceert met patiënten is via
een A4 met afbeeldingen van gerechten.
‘Als een patiënt een geschreven menu niet
goed kan lezen of een medewerker niet
begrijpt, kan het gebeuren dat hij iets te
eten krijgt dat hij niet wil hebben. Op een A4
met afbeeldingen kunnen de patiënten zelf
dingen aanwijzen.’

Simone Schaap is Coördinator
Voeding bij het Franciscus Gasthuis
& Vlietland. Ze ervaart dagelijks
dat goed kunnen spreken, lezen en
schrijven onmisbare eigenschappen
zijn voor ziekenhuispersoneel.
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Niet alleen tussen patiënt en medewerker,
maar ook tussen ziekenhuismedewerkers
onderling is goede communicatie heel
belangrijk. Het ziekenhuis Franciscus
Gasthuis & Vlietland ondertekende in 2015 de
Taalalliantie: de aftrap om meer aandacht
te geven aan taal en communicatie.
Volgens Simone lag de aanleiding vooral
in een reorganisatie. Keukenpersoneel
ging bijvoorbeeld meedraaien op de

werkvloer. ‘Een reorganisatie vraagt veel
van de medewerkers, dus dat was een mooi
moment om in te haken. Door aandacht te
geven aan taal, konden we onder andere
het zelfvertrouwen van de medewerkers
vergroten.’

Taaltrainingen voor iedereen
Onlangs startte het ziekenhuis met een
nieuwe taaltraining van TopTaal, voor
medewerkers van onder andere Voeding.
Simone: ‘Medewerkers hebben in de
jaargesprekken zelf aangegeven dat ze
een taaltraining wilden volgen. Het waren
mensen van verschillende afdelingen,
bijvoorbeeld de huishoudelijke dienst en
het personeelsrestaurant. Maar ook de
gastheren gaven het aan. Een groep van
vijftien startte onlangs met de eerste
module: Algemene taalvorming.
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4 vragen aan Ashna Singh van Franciscus Gasthuis & Vlietland

De tweede module richt zich volledig op het werk.
Bijvoorbeeld op roosters lezen en contact met
patiënten leggen.’

Die dochter gaat bijna het huis uit; straks zal de
vrouw meer zelf moeten doen. Een taaltraining is
dan heel welkom.’

Stimuleren en motiveren

Maar er zijn meer redenen om de eigen taal op
te schroeven of te leren over laaggeletterdheid.
‘E-mail is de belangrijkste vorm van communicatie
binnen het ziekenhuis. Maar we kunnen er niet van
uitgaan dat iedereen mail gebruikt, mails leest en
ze begrijpt. Ik denk zelfs dat zo’n vijftien procent
de mail niet leest, niet weet hoe erop te reageren
of er niets mee kan. Daar kun je je boodschap
op aanpassen. Je geeft extra uitleg, doet dat
mondeling in plaats van schriftelijk en je neemt
langer de tijd. We hebben geen telefoon van de
zaak, dus voor veel zaken lopen we bij elkaar
langs en vertellen letterlijk de boodschap die we
willen overbrengen.’

Om werknemers te stimuleren mee te doen,
krijgen ze de training vergoed door het ziekenhuis
en mogen ze de training deels onder werktijd
volgen. Toch is niet iedereen direct gemotiveerd,
weet Simone. ‘Misschien moeten we het beleid
aanpassen, zodat de training echt bij de functieeisen hoort.
Bij nieuwe medewerkers kun je tijdens sollicitatiegesprekken vragen naar hun vaardigheden. En
je krijgt natuurlijk een brief. Bij medewerkers die
al lang hier werken, is het lastiger om een idee te
vormen van hun taalniveau. Je merkt het wel als
mensen moeite hebben met taal, maar ze moeten
het eigenlijk zelf aangegeven. Soms zijn mensen
zich er niet helemaal van bewust dat hun taal
beter kan, of ze schamen zich. Juist díe mensen
willen we op training hebben.’
Voor medewerkers die al jaren in het Franciscus
werken geldt bovendien dat het heel lastig is om
ze geschoold te krijgen als ze dat zelf niet willen.
Simone: ‘Laatst nog hoorde ik een collega van
rond de zestig zeggen: “Van mij hoeft het niet
meer.” Ik denk dan: waarom niet? Je moet nog
zeven jaar werken, dus waarom zou je het niet
doen? Bovendien heb je er in het dagelijks leven
veel profijt van. Bij het leren van taal draait het
niet alleen om je werk, maar ook om het praatje bij
de buren, je internetbestellingen en de bezoekjes
aan de dokter. Je hebt de hele dag taal nodig.

Onafhankelijk dankzij taal
De deelnemers die (uiteindelijk) wel meedoen
aan de taaltraining, hebben meerdere redenen.
Simone: ‘Zij missen een stukje zelfstandigheid,
denk ik. Ze willen net als hun collega’s meetellen
en op hetzelfde niveau komen. Sommigen
voelen onmacht, omdat ze niet uit hun woorden
kunnen komen. Voor anderen draait het zelfs om
baanbehoud,’ vertelt Simone. ‘De training biedt
onafhankelijkheid. Een vrouw had bijvoorbeeld
altijd haar dochter nodig om alles uit te zoeken.
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1. Wat is jouw functie bij Franciscus Gasthuis & Vlietland?
‘Ik ben medewerker Marketing & Communicatie. Sinds een jaar ben ik betrokken bij het thema laaggeletterdheid.
Ik onderhoud onder andere contact met de gemeente en de bibliotheek van Schiedam. Op die manier kan ik op de
hoogte blijven van interessante ontwikkelingen op het vlak van taal. We zijn ook actief tijdens de Week van de
Alfabetisering, die onlangs is georganiseerd. Bijvoorbeeld met een symposium voor onze medewerkers.’

2. Wat betekent taal voor jou persoonlijk?
‘Zonder taal kun je bijna niets, ben je eigenlijk gehandicapt. Het helpt je om je werk goed te kunnen doen en om
goed te kunnen communiceren met collega’s en patiënten. Aan de andere kant moet je mensen kunnen informeren,
ook de laaggeletterden.
Mijn eigen vader kan moeilijk lezen en schrijven. Daardoor heb ik gezien dat hij als patiënt moeite heeft om dingen

Gastvrijheid centraal
Simone vertelt dat de trainingen ook ingaan
op gastvrijheid: ‘De patiënten aanspreken
met u, de eigen naam gebruiken, en andere
beleefdheidsvormen komen aan bod. Je ziet dat
medewerkers soms een omgang met patiënten
hebben ontwikkeld waar we eigenlijk niet heel
blij mee zijn. Ze gebruiken bijvoorbeeld “je” en
“jou”, zijn heel verlegen en komen stil binnen. We
proberen duidelijk te maken dat het juist leuk is om
binnen te komen met: “Hallo, ik ben Simone van de
voeding! Ik kom uw ontbijtje brengen.”’

te begrijpen die artsen zeggen. En dat hij niet alles kan lezen. Daardoor is hij heel afhankelijk, en dat is zonde.
We leven in een land waar we bijna alleen maar met taal werken.’

3. Hoe zijn jullie met taal en laaggeletterdheid binnen het Franciscus?
‘We zien bijvoorbeeld dat medewerkers met een andere afkomst bij ons aankloppen omdat ze onvoldoende
Nederlands spreken. Met P&O hebben we gekeken of wij ze iets kunnen aanbieden op dat vlak.
Daarnaast hebben wij in 2015 de Taalalliantie in Schiedam ondertekend. Dat was voor ons het moment om te
zeggen: “Nu moeten we echt aan de slag met taal.” Eerst ging het vooral om bewustwording creëren. Nu gaat het
meer richting herkenning. We reiken medewerkers tools aan om ze te helpen laaggeletterdheid te herkennen. We
hebben ook een toolkit op het intranet gezet. Die geeft antwoord op vragen als: Hoe herken je laaggeletterdheid
en hoe houd je hier rekening mee in een folder? We hebben ook een e-learning programma opgezet, in

Simone merkt dat de mensen die op taaltraining
gaan steeds meer praten. Door de trainingen
kunnen zij nu oefenen. Dat ziet ze ook aan de
gastheren. ‘Ze komen naar je toe, omdat ze
willen laten zien dat ze groeien. Nu ze naar de
taaltraining gaan, zie je ze ineens meer op de
voorgrond treden. Ze vinden het leuk om iedereen
te begroeten, leren steeds meer, praten de hele
dag. Dat is mooi om te zien!’

samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven.’

4. Wat is jullie grootste uitdaging en wat zijn de toekomstplannen?
‘Er werken bij het Franciscus ruim 4.500 medewerkers en het is een echte uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op
te krijgen. Sommige afdelingen zijn heel enthousiast over werken aan taal, maar dan zakt het toch weer weg door
de zorgdrukte. Tegen een anderstalige kunnen we soms nog zeggen: “Neem maar een familielid of vriend mee die
Nederlands spreekt.” Het blijkt vooral lastig om de autochtone laaggeletterde te herkennen.
In 2015 hebben we een panel georganiseerd met taalambassadeurs. Daar zijn een aantal dingen uit gekomen die

4 vragen aan...
Ashna Singh van Franciscus Gasthuis &
Vlietland

we willen aanpassen. Zo werken we aan een Schrijfwijzer voor iedereen die bij ons artikelen of teksten schrijft.
Begin oktober 2018 zijn er weer taalambassadeurs op bezoek geweest. Onze communicatie, vooral de interne, kan
beter. Ik weet wel dat de coördinatoren van bijvoorbeeld de afdelingen Voeding en Schoonmaak veel mondeling
dingen overdragen, om het zo begrijpelijk te maken. Het Franciscus heeft ook een grote omvang, dus we zijn echt
nog lang niet klaar.’
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Sportpraat
Aflevering:
De rol van taal
binnen RVV Blijdorp

Yorick de Loof
Speler
Wat zie jij gebeuren op het gebied van
taal tijdens het spelen?
‘Je ziet dat veel jongere leden straattaal
gebruiken. Toch proberen wij zoveel
mogelijk zakelijke taal te spreken en
straattaal buiten de deur te houden.
Straattaal heeft nu eenmaal geen goede
naam. Als je bijvoorbeeld tegen een
club als Feijenoord speelt en het echt
gaat om hoe je jezelf verkoopt en je
hoort een team alleen maar straattaal
gebruiken, dan kom je minder serieus
over. Onderling gebruiken ze misschien
nog wel straattaal, daar heb je weinig
invloed op. Die vrijheid moet er ook wel
zijn, denk ik. Maar in de communicatie
met de trainers doen we dit dus juist niet,
omwille van respect. Ik merk trouwens ook
dat we in het voetbal veel Engelse termen
gebruiken. Al kiezen wij in plaats van
‘passen’ vaak voor ‘kaatsen’, of ‘tikken’.’
Wat betekent taal voor jou?
‘Taal is niet alleen een
communicatiemiddel; het geeft ook een
eerste indruk van iemand. Als je hoort hoe
iemand praat en welke woorden iemand
gebruikt, dan bepaalt dat jouw beeld van
die persoon, meer nog dan het uiterlijk.’
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Op steenworp afstand van Diergaarde Blijdorp
liggen nu nog de voetbalvelden van RVV Blijdorp.
De club gaat verhuizen, want ze wil groeien naar
ruim duizend leden. Om een afspiegeling zijn van
de Rotterdamse samenleving én om te laten zien
hoe men in Rotterdam met elkaar kan leven. We
gaan in gesprek met de voorzitter, twee trainers,
een speler en een voetbalouder.

Satish Chanchal &
Mohamed el Gallouri
Trainers
Wat betekent taal voor jullie?
Satish: ‘Taal ontwikkelt zich heel snel. Dat merk
je ook op het veld, waar straattaal wordt gemixt.
Je hoort bijvoorbeeld termen uit de videogame
Fortnite of andere games. Als de kinderen een
doelpunt maken, vieren ze dit door dansjes uit
Fortnite te doen. Je hoort dan de namen van deze
dansjes: ‘Orange Justice’, ‘Take The L’, ‘Hype’. Het
is leuk om het met de kinderen daarover te hebben,
zodat ook wij iets van de hype meekrijgen.’
Mohamed: ‘Voor ons is het belangrijk om op het
niveau van de kinderen te communiceren. Als
volwassen trainers communiceren we anders
met elkaar. We passen ons aan de jongeren aan.
We hebben veel verschillende culturen en dat
mengt heel goed, zeker op het gebied van taal en
communicatie.’
Zien jullie ook wel eens problemen vanwege taal
op en naast het veld?
Satish: ‘We geven training aan de F’jes: kids van
vier, vijf jaar. Bepaalde termen, zoals ‘zakken’,
‘indribbelen’ en ‘inschieten’ begrijpen zij nog niet.’

Mohamed: ‘Klopt, het is even moeilijk voor de kids,
maar in de loop der jaren zie en merk je dat het
steeds beter gaat.’
Satish: ‘Hoe vaker je termen gebruikt en uitlegt
wat ze betekenen, des te makkelijker is het om
uiteindelijk met een paar termen een hele strategie
of hele tactiek te bepalen. Vertel een zesjarige
maar eens wat ‘posities’ inhoudt, dat is best
lastig. Maar als ze het eenmaal doorhebben en ik
roep weer ‘posities’, dan weten ze meteen wat ze
moeten doen.’
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Frans Bonten
Voorzitter
Zijn er zaken (geweest) waar jullie tegen
aanlopen als het gaat om taal?
‘Op dit moment hebben we vierhonderd
jeugdleden, waarvan veertig procent
witte jeugd en zestig procent van diverse
afkomst, zoals Turkse, Marokkaanse
en Kaapverdiaanse. Iedereen is
betrokken bij de club. Bij de algemene
ledenvergadering is ook iedereen
aanwezig. Over het algemeen lopen we
niet tegen taalbarrières aan.
Het is wel fijn dat via het
Jeugdsportfonds mensen geholpen
kunnen worden die bijvoorbeeld
moeite hebben met het betalen van de
contributie. De vereniging staat open
voor iedereen. Men helpt elkaar als
het nodig is. Iedereen is welkom, mits
je gezellig komt sporten. Dat zie je ook
helemaal terug in de samenstelling van
de vereniging en in de vrijwilligers van de
vereniging. Daar is sprake van een grote
diversiteit aan mensen. Ik denk dat wij
een heel mooi voorbeeld zijn van hoe we
in Rotterdam met elkaar kunnen leven.
We streven er dan ook naar dat iedereen
Nederlands met elkaar praat. Ook willen
we niet dat mensen vloeken of schelden
en moet iedereen de ander respecteren.
Op het moment dat hier een jochie van
vijf jaar komt die het Nederlands nog
moet leren, dan moet je daar open voor
staan. Dat spreekt voor zich.’
Op jullie club wordt goed Nederlands
gesproken. Hoe komt dat?
‘Ik denk dat het vooral te maken heeft
met de mensen die de leiding hebben
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Jan Almeida
Ouder
binnen onze vereniging. Dit zijn sociale
mensen, die echt open staan voor
iedereen. Zien wij dat een lid problemen
heeft, bijvoorbeeld door ouders die
gaan scheiden, dan proberen wij dat
serieus op te pakken en die persoon
hierin te ondersteunen. We besteden echt
aandacht en energie aan degene die dat
nodig heeft.’

Wat zijn typische woorden die je als ouder/
toeschouwer gebruikt?
‘Voor mij als voetbalouder is taal ook peptalk. Je
kunt met een paar woorden toch een inspiratie
zijn. ‘Hup!’, ‘Kom op!’ en ‘Doorzetten!’ kennen we
allemaal, maar voor mij zit daar toch een extra
lading aan. Ik vind het belangrijk dat mensen
niet het koppie laten hangen, gewoon lekker je
schouders eronder zetten.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
‘We willen doorgaan op de weg die we
zijn ingeslagen. Komende zomer gaan
we verhuizen naar een nieuw complex
en dan willen we doorgroeien van
zevenhonderd naar elfhonderd spelende
leden. Op deze vereniging heerst gewoon
een fijne teamspirit en saamhorigheid.
We doen alles met elkaar, dat maakt
deze club zo bijzonder. Als je hier een
week rondloopt, dan zie je vanzelf wat ik
bedoel.’

Inzet is belangrijk, dat is mijn motto. Waarom?
Omdat je met inzet laat zien dat je weet waar je
voor gaat. Als dat er niet is, heb je eigenlijk niks.
Voetbal gaat in principe om winnen, maar inzet is
de hoofdmotor, dat geef ik ook aan mijn kids mee.
Inzet openbaart zich in alles, wat je ook doet. Taal
is dus meer dan alleen communicatie, het is ook
een bron van kracht!’

Wat betekent taal voor jou persoonlijk?
‘Ik ben iemand die zich aanpast. Waar ik
ook ben, ik richt me op de situatie zoals
‘ie is. Ik vind dat iedereen dit zou moeten
doen. Uiteindelijk moet je allemaal je best
doen om erbij te horen en met elkaar tot
een geheel te komen. Daar moet iedereen
zich voor inzetten.’
Wat is jouw favoriete Rotterdamse
uitspraak?
‘Ik zeg altijd: Je moet niet lullen, maar
poetsen! Ik ben een echte Rotterdammer,
ik hoor deze uitspraak al mijn hele leven.
Op een gegeven moment ga je die dingen
overnemen. Je moet gewoon aanpakken
met alles wat je doet.’
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“Wij willen iedereen
in Rotterdam de
kans bieden om de
Nederlandse taal
te spreken en te
schrijven.”

De Kruiskade is een winkelstraat

Kruiskadepuzzel

in Rotterdam Centrum.

Stichting Excelsior4All is de
maatschappelijke foundation van
voetbalclub Excelsior Rotterdam.
De stichting is door de kracht van
Excelsior sociaal-maatschappelijk
actief in de regio Rotterdam.
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Horizontaal
3.	Een verhaal geschreven in
(komische/grappige) plaatjes
5. 	De Beurstraverse in de

2

Rotterdamse volksmond

maakt
9. Hierin zitten 26 letters
11.	Een woord dat een activiteit
uitdrukt
12.	Een leesteken dat je gebruikt als
je iets weten
15.	Een ander woord voor ‘bakkie
pleur’
16. De Rotterdamse ‘T’

excelsior4all.nl
6

5

of stad gesproken wordt
8.	Iemand die rijmende regels

3
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7. 	Taal die in een bepaalde streek

Stichting
Excelsior4All
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Verticaal
1.	De Rotterdamse
knuffelolifant

8

9

10

2.	Dichten in snel tempo
op muziek

11

3.	Spraak die gekenmerkt wordt
door veel voorkomende
herhalingen
4. De daad bij het … voegen

12

13

14

6.	Een plek waar je boeken kan
lenen

15

10.	Iemand die voor zijn werk
vertaalt
13. Rotterdam in straattaal

16

14. Een gedicht van elf woorden
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