Werkplan TaalSteenbergen 2020-2021
TaalSteenbergen: een plek waar inwoners en aanbieders elkaar kunnen vinden in de aanpak van
laaggeletterdheid van 0-100+. Het verkleinen van taalachterstanden en het vergroten van
leesplezier staan daarbij centraal. We versterken de basisvaardigheden van de inwoners om hun
maatschappelijke participatie te vergoten en zo te kunnen deelnemen aan de samenleving op
een manier die goed bij hen past.
TaalSteenbergen sluit aan bij de drie speerpunten van de Gemeente Steenbergen uit het
Uitvoeringsprogramma 2020-2023 ‘Gelijke startkansen voor iedereen’
1. De basis op orde en versterken
Het netwerk vormt de basis voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
• Integrale aanpak en doorgaande lijn van 0-100: levenslang en ‘levensbreed’ (op alle
levensdomeinen) > doorgaande leer – en leeslijn
• Preventie voorop: doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid
• Niet het aanbod, maar de vraag is leidend. Taalbehoefte staat centraal; niet het
taalaanbod. TaalSteenbergen is er om die vraag bij inwoners en partners goed helder te
krijgen en dan passend aanbod te vinden.
2. Het bereik vergroten
We werken vindplaatsgericht en organiseren taalaanbod zoveel mogelijk op/rond deze
vindplaatsen.
• Vinden en bereiken. Waar komen de vragen binnen? Bij welke organisaties komen veel
laaggeletterden?
• Bewustwording en bespreekbaar maken. (Her)kennen en doorverwijzen.
• Laagdrempelige toegang. Via WhatsApp, telefonisch, digitaal, mondeling en fysiek.
3. Betrokkenheid organiseren
We organiseren taalaanbod in Steenbergen waarbij standaard aandacht is voor
ouderbetrokkenheid of omgevingsbetrokkenheid.
• Taalplezier als basis voor participatie.
• ‘Bondgenootschap’: creëren maatschappelijke bewustzijn. Via geletterde inwoners,
werkgevers, beleidsmakers, VVE, artsen en verpleegkundigen. Via zoveel mogelijk
deelnemers aan het sociaal domein.
Het is belangrijk om laaggeletterdheid in Steenbergen integraal aan te (blijven) pakken. Op basis
van een aanpak waarbij laaggeletterdheid niet alleen een onderdeel, maar als start van veel
problemen wordt gezien. Taal is het vertrekpunt van waaruit mensen kunnen meedoen en dus de
verbinder binnen het sociaal domein.
Bijbehorende doorlopende acties:
1) Wekelijks onderhouden van website en social media (FaceBook en Instagram)
2) Inkomende taalvragen matchen aan bestaand aanbod. Is er geen passend aanbod, dan
inventariseren en kijken of nieuw aanbod gecreëerd kan worden (al dan niet in samenwerking
met bestaande partners). We registreren alle inkomende taalvragen.
3) Samenwerking zoeken en onderhouden met taalpartners, maar ook met partners in het
voorliggend maatschappelijk veld.
4) Vrijwilligers werven (ook voor netwerkpartners).
5) Deskundigheidsbevordering stimuleren en organiseren (voor professionals en vrijwilligers).
6) Het ontwerpen en verspreiden van hardcopy informatiemateriaal.
7) Overleg: 3x per jaar overleg met partners 18+ (feb/juni/okt). 1x per jaar aansluitend aan dit
overleg de partners 18- (Lokaal Educatieve Agenda) erbij betrekken; thema-bespreking.
Daarnaast sluiten we ook aan bij regionale overleggen voor Taal coördinatoren.
8) Update/ nieuwsbrief 3x per jaar (dec/apr/aug) aan alle (potentiele) partners.
9) Werken aan de hand van thema’s als bewegen & gezondheid, opgroeien (gezinsaanpak) &
onderwijs en geld & werk.
10) Werken met een jaarkalender; waarin specifieke acties die niet maandelijks terugkeren zijn
opgenomen.

TAALSTEENBERGEN - KALENDER 2020
Activiteiten (en nationale data)
die de basis versterken, het bereik
vergroten en/ of betrokkenheid organiseren
Mrt-mei

Juni-aug

September

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oktober

•
•
•
•

•
November

•

1 maart Start TaalSteenbergen
Deskundigheidsbevordering:
Coördinator volgt cursus bij Stichting
Lezen en Schrijven
Eerste potentiële partners benaderen
Ontwerpen en opbouwen website
Per 1 juni website online
Socials (FB en Instagram) starten
Online Persmoment
Juni: Week van het Prentenboek
Contacten met diverse partners,
waaronder de Ontmoetingswinkel en
werkgroep Sportakkoord Steenbergen

8 sept: Wereldalfabetiseringsdag
7-13 sept Week van Lezen en
Schrijven (o.a. Start Taalcafé)
Contact opnemen met diverse
(potentiële) partners, waaronder
Samen in de Regio
Nationale Kinderboekenweek
30/9 – 11/10 (door partners)
Week van het Nederlands (3-10 okt)
5 oktober dag van de leraar
Overleg met Partners aanbod 18+
Op de agenda: taalkaart, toeleiding,
doorgaande lijn, afstemming en
samenwerking, aantal taalvrijwilligers,
hoe digivragen beantwoorden?
Inventariseren totaal aantal
taalvrijwilligers (geschoold of niet)
Speciale aandacht voor werving van
vrijwilligers

Zichtbaarheid
zorgt voor meer naamsbekendheid,
doorverwijzingen, meer (taal)vragen en
naar verwachting ook voor meer
taalvrijwilligers
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•
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7 december 2020 'Nationale
Vrijwilligersdag' : presentje voor alle
Taalvrijwilligers
Update/ nieuwsbrief aan alle
(potentiele) partners

•
•

•

Naam wordt bekend gemaakt in de
gemeente, online maar ook d.m.v.
persberichten
60 prentenboeken uitgedeeld i.s.m.
VoorleesExpress, Voedselbank en
VluchtelingenWerk
Samenwerking Ontmoetingswinkel:
informeel overleg ketenpartners
sociaal domein (wie is wie, doet
wat)
Zichtbaarheid o.a. door
persberichten
Lidmaatschap Samen in de Regio

6 oktober: aansluiting bij
Sportakkoord > naamsbekendheid
en ingang creëren bij
sportverenigingen
Deuren open tijdens ‘Kijk binnen bij
bedrijven’ (online aanmelden)

TaalSteenbergen bekend maken bij
ouders - via scholen (digitaal), maar
ook oproep Taalvrijwilligers
Flyer voor geboortekoffer gemeente
Steenbergen
Persbericht ‘nationale
vrijwilligersdag’
Verspreiden van hardcopy
informatiemateriaal (posters
TaalSteenbergen op diverse
plaatsen)
Voorzieningen bijlage gemeente
Steenbergen (in eenvoudige taal)
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Start (halfjaar)thema
‘Bewegen en gezondheid’
Bewustwording, ophalen taalbehoefte,
eenvoudig communiceren, het geven
van een presentatie aan partners
(i.s.m. Stichting Lezen en Schrijven)
Nationale voorleesontbijt en
Nationale voorleesdagen
Cursus voor nog niet geschoolde
taalvrijwilligers (en professionals
binnen sociaal domein)
Overleg met Partners aanbod 18+
8 maart Internationale vrouwendag
Thema 2021: Invloed met Impact
Actie (nader te bepalen)
Boekenweek (juist aandacht vragen
voor boeken die ook voor mensen die
moeite hebben met lezen, te lezen zijn;
eenvoudigcommuniceren.nl)
Update/ nieuwsbrief aan alle
(potentiele) partners
Cursus voor nog niet geschoolde
taalvrijwilligers (en professionals
binnen sociaal domein)
Week van het prentenboek
Overleg met Partners aanbod 18+
Aansluitend ook LEA
Start nieuw (halfjaar)thema
Update/ nieuwsbrief aan alle
(potentiele) partners
8 sept: Wereldalfabetiseringsdag
Acties in Week van Lezen en Schrijven
Digi-dinsdag
Nationale Kinderboekenweek
Week van het Nederlands
5 oktober dag van de leraar
Overleg met Partners aanbod 18+
Opnieuw inventariseren totaal aantal
taalvrijwilligers (geschoold of niet)
7 december 2020 'Nationale
Vrijwilligersdag'
Update/ nieuwsbrief aan alle
(potentiele) partners

Zichtbaarheid
zorgt voor meer naamsbekendheid,
doorverwijzingen, meer (taal)vragen en
naar verwachting ook voor meer
taalvrijwilligers
• via CJG, TWB, GGD, huisartsen,
sportcoaches, partners
sportakkoord
• Persbericht(en)

•
•

Zomeractie online
Zomeractie online

•

Jaarmarkt Steenbergen

