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Inleiding: 
Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk 
aangegeven dat de Stichting Lezen en Schrijven een belangrijke taak heeft om het 
onderwerp Laaggeletterdheid maatschappelijk breed op de agenda te zetten. 

In dit gesprek heeft Prinses Lauretien verder aangegeven dat het aansluiten van de 
Stichting Lezen en Schrijven bij de Nederlands stichting concrete veranderingen 
vereist met betrekking tot de visie en het groter maken van de aanpak van 
laaggeletterdheid en analfabetisme. 

De aanpak met diverse projecten heeft al heel goed gewerkt om de eerste aandacht 
te genereren en successen te behalen. De volgende stap is om te zoeken naar een 
meer integrale aanpak. Laaggeletterdheid ligt aan de basis van allerhande 
maatschappelijke problemen. 

Dit betekend een heroriëntatie op de visie van laaggeletterdheid en analfabetisme en 
de activiteiten die daaruit voortkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze beleidsvisie wordt een aanzet gegeven om deze “next step” richting te 
geven. De concrete invulling van de visie zal in samenwerking met het bestuur van 
de Stichting Lezen en Schrijven moeten plaatsvinden. Aansluitend  kan tot de 
uitwerking van een plan van aanpak worden over gegaan in samenwerking met de 
Stichting. 
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Visie 
Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien 
Jonathan Swift, schrijver 1667 – 1745 
 

Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is een basisrecht van elk 
individu. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, 
veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving waaraan alle burgers 
actief deelnemen. 

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem: mensen die laaggeletterd zijn 
hebben vaker een slechte gezondheid, zijn vaker werkloos, maken opleidingen niet 
af, leven vaker in armoede. Door laaggeletterdheid breed aan te pakken ontstaat er 
groei en ontwikkeling en dit heeft een positieve impact op de hele samenleving. 

 Zowel de overheid als de commerciële sector zullen ervan doordrongen moeten zijn 
wat de effecten zijn op allerlei gebieden. De voorlichting en informatieverstrekking 
van de Stichting  Lezen en Schrijven zullen zich vanaf nu richten op uitwerken van 
deze “next step”. 

Dit houdt in dat er bewustwording op gang moet komen over de consequenties en 
welke impact laaggeletterdheid heeft op volksgezondheid, samenleving, werknemers 
en economie. 

Laaggeletterdheid en analfabetisme zijn remmend voor de groei van de economie en 
kosten de samenleving veel geld. Het taboe om erover te praten moet worden 
doorbroken. Laaggeletterdheid en analfabetisme moeten breed besproken worden 
zowel in de politiek als bij alle sectoren van de overheid (dus ook alle 
onderwijsinstellingen), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Iedere 
sector heeft een kans maar ook een taak om dit vanuit de eigen organisatie op te 
pakken. 

Voorbeelden: Een laaggeletterde tienermoeder zal waarschijnlijk meer kinderen 
krijgen die vaak op hun beurt ook weer laaggeletterd zijn. Een tienermoeder met 
opleiding kan voorlichting en preventie beter lezen en toepassen en zal als moeder 
dit voorbeeld en deze kennis gemakkelijker doorgeven aan haar kinderen. 

In verlengde van de educatie in het gezin valt ook armoedebestrijding. Per slot van 
rekening ligt in veel gevallen laaggeletterdheid aan de basis van armoede in 
gezinnen. Door de cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken hebben mensen meer 
kans op een baan en een goede toekomst, waardoor ze uit armoede kunnen komen 
en hun kinderen een betere basis kunnen geven.  

Ook voor bedrijven betekend de aanpak van laaggeletterdheid een 
kwaliteitsverbetering. Zij kunnen veel meer betekenen in de aanpak van 
laaggeletterdheid en analfabetisme met het onderkennen dat hun processen en 
producten aanzienlijk verbeterd kunnen worden als werknemers geletterd zijn. 
Instructies, informatie en administratie worden beter begrepen. Daardoor worden 
doelstellingen en beleid beter ten uitvoer gebracht. Tevens stijgt de motivatie en de 
werktevredenheid doordat alle werknemers erbij horen en zich gelukkiger voelen.  
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In Nederland zijn ook goede resultaten geboekt met de gezondheidssector: zo 
worden artsen opgeleid om laaggeletterdheid te herkennen en leren zij de weg naar 
hulp, die ze vervolgens aan hun patiënten kunnen aanbieden. Doordat mensen beter 
leren lezen begrijpen ze de instructies van medicijnen en de informatie van artsen en 
verpleegkundigen beter en worden ze gezonder.   

Om dit bewustzijn te bereiken is een omdenken van projectmatige aanpak naar 
denken en handelen in termen van een leven lang leren noodzakelijk. Deze 
veranderingen van kijken naar ontwikkeling van mensen is nodig. Deze veranderde 
kijk komt tot uiting in de gekozen strategie en zal nu ingezet op korte maar vooral 
langere termijn resultaten laten zien. 

 

Ieder werknemer betekend een belangrijk 
kapitaal van het bedrijf. Als een radertje van 
de motor niet goed werkt heeft dit uitwerking 
op de hele motor. 

 

 

 

De activiteiten van de Stichting om laaggeletterden te bereiken zullen zich tot 
iedereen moeten richten. Het thema laaggeletterdheid  moet zowel in elke familie, 
met de buren, collega’s op het werk en vrienden bespreekbaar worden. In ieders 
omgeving is iemand laaggeletterd, misschien wel zonder dat dit bekent is. Veel 
laaggeletterden schamen zich enorm en durven hier niet voor uit te komen.  

Door het thema laaggeletterdheid breed te agenderen kan via strategische 
partnerships en verbindingen een grotere groep mensen worden bereikt. Daarnaast 
zullen nieuwe spelers  worden aangetrokken en zo kan het breed opgezette doel:  
“laaggeletterdheid structureel terug te dringen en te voorkomen” worden bereikt.  

Het is dus zoeken naar sleutelpersonen in alle sectoren. Maatwerk per sector uit de 
samenleving is daarvoor een vereiste om het bovengenoemde doel te bereiken.  

 

Met deze visie en handelswijze draagt de Stichting Lezen en schrijven op unieke 
wijze bij aan het geluk en de participatie van mensen en de sociale cohesie en 
duurzame groei van de samenleving op Bonaire. 
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Missie 
Stichting Lezen & Schrijven maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij 
publiek en politiek en ondersteunt op Bonaire, instellingen, bedrijven, docenten en 
vrijwilligers bij het organiseren van scholing.  
Het resultaat:  
geluk, gezondheid, zelfvertrouwen en het vermogen om in de Bonairiaanse 
samenleving zelfstandig te kunnen functioneren 
Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en 
verminderen. 

Hoofdaandachtspunten zijn: 

 Binnen en buiten bedrijven mensen helpen een geschikte cursus te vinden om 
hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren; 

 Laaggeletterdheid ontdekken en voorkomen  
 Taalontwikkeling bij volwassenen en kinderen bevorderen; 
 Zo veel mogelijk aandacht genereren voor het probleem van laaggeletterdheid 

via media. 
  Bedrijven ondersteunen en ervan overtuigen dat het erkennen en herkennen 

van laaggeletterdheid tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing leidt. 
 Scholingsgelden zullen niet alleen worden ingezet voor het opleiden van 

management maar breed worden ingezet voor het bestrijden van 
laaggeletterdheid. 

Dit leidt ertoe dat er op diverse momenten en in verschillende sectoren gezocht kan 
worden naar funding. In Nederland zijn er veel successen geboekt door met het 
bedrijfsleven in contact te komen. Bedrijven met veel laaggeschoold personeel 
kunnen hun leidinggevenden leren hoe ze signalen kunnen opvangen en hoe ze hulp 
kunnen aanbieden.  
De samenwerkingsverbanden met organisaties die zich bezig houden met 
taalontwikkeling, scholing en educatie zullen worden verdiept. 
Het proces van de Stichting Lezen en schrijven is gericht op vernieuwing die teweeg 
gebracht kan worden en het handelen is gericht op ondersteuning, kennisdeling, 
samen kijken naar nieuwe mogelijkheden. 

De Stichting streeft naar meetbaarheid van resultaten. 
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Conclusie 
Er is een ontwikkeling op komst: Heroriëntatie en het vormgeven van de “next step”. 

De Stichting Lezen en schrijven gaat zich bezinnen op de definitieve visie en 
formuleert samen met de Rotary Bonaire definitieve doelstellingen. 

Deze doelstellingen worden in een plan van aanpak uitgewerkt gekoppeld aan een 
tijdsplanning. Hierin wordt rekening gehouden met fondswerving en activiteiten om  
partners te vinden en te binden aan langdurige activiteiten om laaggeletterdheid te 
bestrijden. 

Daarnaast zal op korte termijn de kort geformuleerde doelstellingen en 
uitgangspunten met betrekking tot het plan van aanpak aan Hare Koninklijke 
Hoogheid Laurentien moeten worden gemaild met erin het verzoek om aansluiting bij 
de Nederlandse Stichting Lezen en Schrijven hierbij inbegrepen het in aanmerking 
komen voor financiële ondersteuning van activiteiten. 

Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is immers een basisrecht van elk 
individu. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, 
welvarende en duurzame samenleving. 

 

  


