SAMEN
VOOR EEN
GELETTERD
ZEELAND!
De Zeeuwse Bibliotheken spelen een
belangrijke rol in het voorkomen en
bestrijden van laaggeletterdheid.

Samen met partners zorgen de Zeeuwse Bibliotheken ervoor dat iedereen:
Taalvaardig wordt

Zich digitaal kan redden

Zich een leven lang kan ontwikkelen

Toegang heeft tot en wegwijs is in de informatiemaatschappij

De Zeeuwse Bibliotheken zetten zich gezamenlijk in voor het voorkomen en

Bibliotheken hebben veel in huis om op
dit vlak een sterke(re) rol te pakken.

bestrijden van laaggeletterdheid. Ze onderscheiden zich door de informele aanpak, het koppelen van programma’s (bijvoorbeeld rond de thema’s
Gezin, Gezondheid, Werk & inkomen) en
door nadrukkelijk in te steken op infor-
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meel leren.

SeniorWeb

Ouderenbonden

Onderscheidend
Iedereen is welkom. De Bibliotheken

Kinderdagverblijven

Vluchtelingenwerk

GGD

stellen media beschikbaar, bevorderen

het lezen en helpen de burgers hun vaardig

heden te ontwikkelen. Dit past in de transitie
van klassieke uitleenbibliotheek naar maat-

schappelijk educatieve Bibliotheek in het hart

van de samenleving. In het Zeeuwse Taalhuisnet-

werk is de Bibliotheek de partner die alle leeftijdsgroepen bedient.

Logopedie

Werkgevers

Onderwijs

Gemeente

Deze samenwerkingsvormen
zijn bedoeld als voorbeeld.
Per Bibliotheek kan het aanbod
verschillen en per werkgebied
kunnen samenwerkingspartners
en -vormen verschillen.

Stichting
Lezen

Stichting
Lezen &
Schrijven
UWV

Welzijnswerk

Toekomst
In het licht van de Nieuwe Wet inburgering en de

grotere rol van gemeenten in de aanpak laaggelet-

terdheid willen de Bibliotheken ook de komende jaren
een essentiële rol blijven spelen in de bestrijding van
laaggeletterdheid en het verbeteren van (digitale)
basisvaardigheden. Extra aandacht gaat uit naar:

>G
 roter bereik van NT1.
>A
 andacht voor de laagtaalvaardige ouder(s)

(koppeling programma’s preventie en curatie).

> I ntensivering van de samenwerking binnen
het netwerk.

Basisvaardigheden voor volwassenen
De Zeeuwse Bibliotheken vinden het van belang dat mensen

Let op: het aanbod
van producten en diensten
verschilt per Bibliotheek.

hun basisvaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Ze bieden
verschillende diensten en producten aan.

De Bibliotheken

> Bieden een aanpak gericht op het gezin.

> Zijn partner in het Taalhuisnetwerk.

> Verzorgen diverse basistrainingen zoals

> Werken samen met Stichting Lezen & Schrijven.

Klik&Tik en Digisterker.

> Werken samen met het beroepsonderwijs.

> Organiseren Meet Ups voor werkzoekenden.

> Werken samen met Maatschappelijke dienstverleners.

> Bieden mogelijkheden om rekenvaardigheden
te ontwikkelen.
> Bieden op financieel terrein ondersteuning.

4.405
bezoeken
aan Taalcafés

>B
 ieden een voor iedereen toegankelijke,
laagdrempelige voorziening.

> Z ijn kennispartner en kenniscentrum op het gebied
van leesbevordering, laaggeletterdheid en

2.842
deelnemers
aan digitale
activiteiten

basisvaardigheden op lokaal niveau.

706
deelnemers

> Z ijn een verbindende schakel in het (digi)taal netwerk.
> Z etten het onderwerp laaggeletterdheid op de

bij trainingen aan
taalvrijwilligers

agenda van relevante partners.

> I nitiëren, faciliteren en organiseren activiteiten

op het gebied van taal- en digitale vaardigheden,
samen of met partners.

>H
 ebben binding met vrijwilligers en zorgen voor
scholing en begeleiding.

> S pelen een sleutelrol bij de inzet van de programma’s
BoekStart en de Bibliotheek op school (dBos).

de Bibliotheek
de motor tot een vaardige samenleving
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