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Onderzoek naar structurele inzet Taalambassadeurs als Ervaringsdeskundigen.
De afgelopen jaren krijgt Stichting ABC door heel Nederland steeds meer verzoeken van
gemeenten, ziekenhuizen en bedrijven of ervaringsdeskundigen hen kunnen helpen.
In het najaar heeft ABC het initiatief genomen een aanvraag in te dienen bij het ministerie
van OCW voor het doen van een onderzoek hierin. Doel van dit onderzoek is tweeledig:
achterhalen hoe ervaringsdeskundigen structureler ingezet kunnen worden bij gemeenten
en hoe meer laaggeletterden en Taalambassadeurs te interesseren voor een rol als
Ervaringsdeskundige.
Deze Ervaringsdeskundigen kunnen vervolgens gemeentes en andere instellingen
meehelpen met de toeleiding van laaggeletterden naar cursussen, helpen (ambtelijke)
teksten begrijpbaar te maken, gemeentes en andere instellingen advies te geven over hun
beleid voor bestrijding van laaggeletterdheid en hulp bieden bij bewustwording campagnes.
Hiervoor is ook nodig dat de Taalambassadeurs en Ervaringsdeskundigen beter
gepositioneerd worden bijvoorbeeld doordat ze een formele aanstelling krijgen bij een
(gemeentelijke) instantie. ABC wil 14 pilots in Nederland starten om te kijken hoe deze
doelen het beste bereikt kunnen worden. Denk je dat je organisatie meerdere pilots binnen
verschillende gemeenten kan opstarten? Laat het ons weten.
Zeer recent heeft OCW dit project goedgekeurd en subsidie voor het onderzoek toegekend.
We hebben minimaal 1,5 jaar om het onderzoek uit te voeren.
In juni zijn we gestart met het organiseren van de opzet van het onderzoek en het vinden
van partners. Hiervoor hebben we een kwartiermaker aangesteld die in opdracht van ABC
dit vooronderzoek uitvoert. De heer Arjan Beune is bereid gevonden dit kwartiermaken op
zich te nemen. We zijn hier blij mee.
De komende periode zal Arjan Beune en het bestuur van ABC contact opnemen met
mogelijke partners die geïnteresseerd zijn in dit onderzoek om samen te bezien of en hoe
dat zou kunnen. Uiteraard kunnen geïnteresseerden ook met ons contact opnemen.
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