
Bondgenootschap voor geletterdheid

Duidelijke doelen 

Een gezamenlijke aanpak leidt tot een bredere 
benadering van laaggeletterden, die op deze manier 
vanuit allerlei kanten gestimuleerd worden om 
een cursus lezen en schrijven te gaan volgen. In 
Zuid-Limburg zijn de eerste resultaten zichtbaar. 
Daar hebben 35 organisaties de handen ineen 
geslagen binnen het ‘Bondgenootschap Parkstad 
voor geletterdheid’. Bibliotheek SCHUNCK*: 
‘deelname aan het bondgenootschap dient een 
maatschappelijk belang. Samen dragen we bij 
aan de maatschappelijke participatie van burgers 
en ontstaat er een passend aanbod waardoor 
de drempel voor de doelgroep wordt verlaagd. 
Dit leidt tot een actievere bevolking, een hogere 
arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en 
minder beroep op sociale voorzieningen.’ De doelen 
van ‘Bondgenootschap Parkstad’ voor geletterdheid’ 
komen grotendeels overeen met het actieplan 
van de Parkstad gemeenten om geletterdheid 
te bevorderen. Daar is dan ook een intensieve 
samenwerking uit voort gekomen. 

Samenwerkende partijen

Binnen een bondgenootschap werken publieke 
en private partijen samen.  Denk aan gemeenten, 
uitzendbureaus, peuterspeelzaalwerk, de GGD, 
schoonmaakbedrijven, vakcentrales, welzijnswerk, 
kinderopvang, taalaanbieders,  SW-bedrijven en 
natuurlijk bibliotheken. Organisaties die allen 
een rol en belang hebben bij het signaleren van 
laaggeletterdheid. Binnen het bondgenootschap 
komen de activiteiten van de verschillende partners 
samen. Denk aan workshops ‘herkennen en 
doorverwijzen’, masterclasses, lesmateriaal voor 
vrijwilligers en het uitwisselen van best pratices en 
screeningtools. 

Bondgenootschappen voor geletterdheid
Laaggeletterdheid bestrijd je samen

Limburg telt 120.000 laaggeletterde volwassenen (15-75 jaar). Doordat ze moeite hebben met lezen en 
schrijven, is het voor hen lastig om volledig mee te komen in de samenleving. Leren lezen en schrijven 
is van groot belang. Voor de persoon zelf, maar ook voor werkgevers, voor dienstverleners en voor de 
maatschappij als geheel. Maar laaggeletterdheid kan niet door één persoon of één instantie worden 
opgelost, dit vergt samenwerking. In overleg met de landelijke stichting Lezen & Schrijven, initieert 
Cubiss daarom samen met Limburgse bibliotheken en regionale partners op verschillende plaatsen 
nieuwe Bondgenootschappen. 
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Samen basisvaardigheden 
versterken

Ivette Sprooten, specialist Laaggeletterdheid bij 
Cubiss: ‘Het initiatief van de bondgenootschappen 
komt van de Stichting Lezen & Schrijven. Cubiss 
heeft de rol van bruggenbouwer, om op meer 
plaatsen tot deze mooie samenwerkingsverbanden 
te komen. Samen met de bibliotheken gaan 
we laaggeletterdheid tegen en versterken we 
basisvaardigheden. Dat is erg belangrijk om mensen 
te kunnen betrekken in de samenleving.’

Dit project is ontwikkeld door Cubiss in samenwerking met 
Stichting Lezen & Schrijven en wordt mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de Provincie Limburg. 

www.cubiss.nl

“Ivette Sprooten van Cubiss (mede-
initiator van het Bondgenootschap 
Parkstad voor geletterdheid) zegt 
dat er diverse activiteiten door het 
Bondgenootschap zijn geïnitieerd zoals:

• Gezamenlijke activiteiten tijdens 
de landelijke Week van de 
Alfabetisering;

• Workshop Herkennen van 
laaggeletterdheid is gevolgd door 
management en medewerkers van  
alle bondgenoten;

• Lingo op locatie is door de 
Bondgenoten gesponsord;

• ROC Arcus en de 
Parkstadbibliotheken  werken 
samen rondom leespromotie bij 
laaggeletterden.”

Wilt u meer weten over bondgenootschappen of andere activiteiten in het kader van de bevordering van 

geletterdheid? Neem dan contact op met Ivette Sprooten (i.sprooten@cubiss.nl / 06 52 67 26 65) of met 

Ilse Lodewijks (i.lodewijks@cubiss.nl / 06 20 96 00 51), adviseurs bij Cubiss. 

We verkennen graag samen met u de mogelijkheden. 

Bondgenootschap voor geletterdheid
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