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Geacht College,

Wij ontvingen ter advisering de beleidsnotitie “Westfriese aanpak laaggeletterdheid 20212024”.
Wij zijn geschrokken van het percentage laaggeletterden in West-Friesland. Koggenland laat
gelukkig nog redelijke cijfers zien; 10% t.o.v. 12% landelijk. Wij zijn blij dat het Pact van 7
Westfriese gemeenten gezamenlijk hun krachten bundelen om dit probleem aan te pakken.
We onderschrijven de vier beleidsdoelstellingen waarop in 2024 geëvalueerd gaat worden op
basis waarvan dan een nieuw beleidskader kan worden opgesteld. Meer relevant vinden wij
dat u jaarlijks, op basis van voortgangsgesprekken, de ontwikkelingen en vorderingen van de
aanpak monitort. Ook de verbinding naar het sociaal domein (Participatiewet, WEB,
inburgering, jeugd en onderwijs, Wmo, schuldhulpverlening, bibliotheken) is belangrijk om
steeds te kunnen anticiperen op de praktijk.
Het doel van deze beleidsvoornemens wordt in de notitie omschreven als
“een soepel verlopende ‘klantreis’ voor de inwoner met een taalvraag , waarbij de inwoner
de meest optimale route naar het verkrijgen van het, voor deze inwoner maximaal haalbare
niveau basisvaardigheden creëert”.
Wij lezen dat een taalreis begint bij een ‘taalpunt’. De ervaring leert dat de doelgroep niet
eenvoudig te bereiken is. Bibliotheken blijken soms een te hoge drempel te hebben. De
Adviesraad is een groot voorstander van het betrekken van de doelgroep w.o.
ervaringsdeskundigen. Wij adviseren u om -bij het maken van uitvoeringsplannennadrukkelijk de doelgroep te betrekken. Ook hechten wij veel waarde aan de betrokkenheid
van maatschappelijke organisatie’s en vrijwilligers (taalmaatjes).
In de notitie schrijft u dat u in het aanbod ook het aanleren van digitale vaardigheden wilt
opnemen. De Adviesraad is blij met de toevoeging van dit onderdeel in het programma.
Laaggeletterdheid en kennisachterstand op het gebied van computervaardigheden
versterken elkaar en zorgen voor een (nog) grotere achterstand. Wij adviseren u om
mogelijkheden te onderzoeken of deelnemers de beschikking kunnen krijgen over een laptop. Voor veel mensen van de potentiële doelgroep (ouderen, vluchtelingen, bescheiden
inkomen) is de aankoop een drempel.

We vertrouwen erop dat toekomstige financiering die nu nog onzeker is, veilig kan worden
gesteld. Het zou toch zeer teleurstellend zijn als op langere termijn besloten zou moeten
worden om het ambitieniveau van dit belangrijke project te verlagen.
De Adviesraad ziet met belangstelling hoe de gemeente Koggenland de uitvoering vorm gaat
geven. De Adviesraad gaat er van uit dat wij t.z.t. het ‘uitvoeringsplan’ indien nodig, ter
advisering aan ons zal worden voorgelegd.
De Adviesraad ziet uw reactie met belangstelling tegemoet

Hoogachtend

H.Blank
voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Koggenland

