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Aanleiding 
De gezinsaanpak van laaggeletterdheid, waarbij ouders worden ondersteund om hun kinderen een rijke en 
stimulerende taalomgeving te bieden, staat steeds beter op de kaart. Het belang van de gezinsaanpak 
wordt ook door het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal erkend. Tel mee met Taal is een initiatief 
van de ministeries van OCW (hoofduitvoerder), SZW en VWS en diverse partners en is bedoeld om 
laaggeletterdheid tegen te gaan, zowel door middel van preventieve als curatieve programmalijnen. In de 
nieuwe programmaperiode van Tel mee met Taal (2020-2024) sluit het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(vanwege de aandacht voor digitale inclusie) ook bij Tel mee met Taal aan. In deze nieuwe 
programmaperiode komt er een grotere focus op de gezinsaanpak waardoor extra aandacht en middelen 
naar het ondersteunen van gezinnen gaan.  

Voor Kunst van Lezen (het leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek)1 
is de gezinsaanpak al langere tijd een speerpunt. Daarom laat Kunst van Lezen verschillende pilots, 
verkenningen en onderzoeken uitvoeren om in beeld te krijgen hoe een succesvolle gezinsaanpak eruitziet en 
hoe Bibliotheken samen met partners deze aanpak kunnen versterken. Ook stelt Kunst van Lezen 
stimuleringssubsidies beschikbaar om de gezinsaanpak binnen en buiten de bibliotheeksector te bevorderen. In 
het kader van de gezinsaanpak van laaggeletterdheid wordt sinds het najaar 2018 op drie niveaus (uitvoerend, 
tactisch en strategisch) in de bibliotheeksector actie ondernomen. Daarbij werkt Kunst van Lezen nauw samen 
met De Bibliotheek en Basisvaardigheden (KB), Stichting Lezen & Schrijven en SPN (met name het kernteam 
BoekStart, maar verder ook de kernteams de Bibliotheek op school en Basisvaardigheden).   

Als het gaat om het uitvoerend niveau, is er voor de frontofficemedewerkers van Bibliotheken een training 
ontworpen om onder andere laaggeletterden adequater te verwijzen naar de juiste informatie en/of 
ondersteuning. Ook zijn er recentelijk door SPN twee verkenners aangesteld (gefinancierd door Kunst van Lezen) 
die op uitvoeringsniveau de gezinsaanpak gaan stimuleren.  

Voor het middenkader c.q. de beleidslaag in de Bibliotheek zijn in het najaar van 2018  masterclasses 
georganiseerd gericht op de gezinsaanpak. Op strategisch niveau zijn er sinds maart 2017 twee verkenners actief 
die de gezinsaanpak op de kaart zetten en Bibliotheken stimuleren hun organisaties sterker in te richten op het 
ondersteunen van (taalarme) gezinnen.  

Tussen oktober 2018 en maart 2019 zijn door middel van een stimuleringsregeling van Kunst van Lezen zo’n 
twintig Bibliotheken in staat gesteld tijdens een aantal strategische sessies flinke stappen te zetten met de 

                                                             
1 Kunst van Lezen kent drie programmalijnen: BoekStart, de Bibliotheek op school en leesbevorderingsnetwerken. 
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gezinsaanpak. Deze trajecten werden begeleid door twee strategische verkenners van Kunst van Lezen. 
Vanwege het succes van deze trajecten, stelt Kunst van Lezen ook voor de komende periode een 
stimuleringssubsidie beschikbaar. 

De stimuleringsregeling 
Het doel van deze regeling is om tijdens een kort traject basisbibliotheken op strategisch niveau (directie 
en rest van het MT) te stimuleren de gezinsaanpak te verstevigen en de focus op 
(laaggeletterde/laagtaalvaardige) ouders te vergroten.  

 Een stimuleringstraject bestaat uit twee strategische bijeenkomsten en een (telefonische) follow-
up. 

 In deze bijeenkomsten komen een of meer van de volgende onderwerpen aan de orde, allen met 
de focus op de gezinsaanpak: 

o Werken aan bewustwording en visie binnen de eigen organisatie. 
o Werken aan expertise en ontwikkeling binnen de eigen organisatie. 
o De samenwerking binnen de eigen organisatie verbeteren. 
o Werken aan bewustwording bij partners binnen het lokale netwerk. 
o Ondersteunen van expertise en ontwikkeling bij partners binnen het lokale netwerk. 
o De samenwerking binnen het lokale netwerk te stimuleren/versterken. 

 Twee adviseurs van Kunst van Lezen ondersteunen en leiden deze trajecten. Zij doen een intake 
met de participerende Bibliotheek zodat het traject goed aansluit bij de specifieke behoeften van 
de betreffende Bibliotheek. Op basis van deze intake wordt in overleg afgesproken welke vorm het 
traject zal krijgen.  

 Er is een bedrag van €2.000 beschikbaar voor de betrokken basisbibliotheek om 
logistieke/organisatorische uitgaven en eventueel de inzet van eigen personeel deels te bekostigen. 

 Er is een bedrag van €500 beschikbaar voor de betrokken POI om de kosten van personele inzet te 
dekken. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling 
 De deelnemende Bibliotheek heeft al een sterke educatiepoot en (de regie over) een 

Taalhuis/Taalpunt. De deelnemende Bibliotheek wil bovendien de verbinding (binnen drie lagen: 
strategisch, beleidsmatig en uitvoerend) tussen Jeugd/Onderwijs en Basisvaardigheden versterken. 

 De strategische laag van de deelnemende Bibliotheek is enthousiast over het versterken of 
invoeren van een gezinsaanpak en het vergroten van de focus op laaggeletterde/laagtaalvaardige 
ouders. 

 De strategische laag van de deelnemende Bibliotheek heeft een onderzoekende houding, wil 
kritisch kijken naar de eigen organisatie en is bereid actief veranderingen door te voeren om de 
gezinsaanpak te versterken.  

 De directie van de deelnemende Bibliotheek staat achter het gekozen traject, speelt zelf een 
actieve rol tijdens het traject en geeft andere mt-leden en overige medewerkers ruimte om te 
werken aan de uit het traject voorvloeiende vervolgstappen. 

 De deelnemende Bibliotheek is bereid om tijd en middelen te steken in het traject én de daaruit 
voortvloeiende vervolgstappen. 

 De ‘eigen’ POI wordt actief betrokken bij het traject dat een Bibliotheek of groepje Bibliotheken 
doorloopt. De POI vraagt de subsidie aan bij Kunst van Lezen en schrijft uiterlijk drie maanden na 
afloop van het traject een financiële verantwoording.  
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 De deelnemende Bibliotheek is in staat om in de gekozen periode (vanaf het midden van 2019 tot 
eind 2019) het stimuleringstraject uit te voeren. 
 

De aanvraag 
De POI vraagt namens de betreffende Bibliotheek of Bibliotheken voor 20 augustus 2019 via een brief en 
per e-mail de subsidie aan bij Stichting Lezen, inzake Kunst van Lezen (Milly Alexander en Adriaan 
Langendonk – malexander@lezen.nl en alangendonk@lezen.nl,) Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR 
Amsterdam).  

In de brief staat: 

 wat voor de Bibliotheek het doel is van deelname aan het traject; 
 welke stappen de Bibliotheek (eventueel) zelf al heeft gezet als het gaat om de gezinsaanpak; 
 op welke deelonderwerpen de Bibliotheek zich in de strategische sessies wil richten; 
 een eenvoudige (uren)begroting; 
 wanneer de strategische sessies worden uitgevoerd; 
 het IBAN-nummer waarop het subsidiebedrag kan worden overgemaakt. 

 

Heeft u vragen over de stimuleringsregeling of het doen van een aanvraag? Neem dan contact op met de 
verkenners strategische gezinsaanpak Kunst van Lezen Marie-Anne Raaijmakers 
(raaijmakers@kunstvanlezen.nl) of Hermien Lankhorst (lankhorst@kunstvanlezen.nl). 

 

Adriaan Langendonk namens Kunst van Lezen (Stichting Lezen/KB) 


