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Stichting Learn for Life

Learn for Life is een platform voor lokale, regionale en nationale 

organisaties die actief zijn op het gebied van non-formele 

educatie. 

Learn for Life opereert in verschillende landelijke en Europese 

netwerken zoals de (nieuwe) Beraadsgroep Vorming, het European 

Basic Skill Network (EBSN), Europees Netwerk voor Educatie en 

Training (EUNET), European Association for Education of Adults 

(EAEA), European Civil Society & Lifelong Learning Platform 

(EUCIS-LLL) en onderhoudt contacten met het Europees Platform 

- internationaliseren in onderwijs, de Dutch Alliance en de 

Alumnikring Andragologie Amsterdam. 

Learn for Life komt voort uit de Stichting Volkshogeschoolwerk die 

zich via de internationale commissie jarenlang ingezet heeft voor 

de doelstellingen en uitgangspunten van het volkshogeschoolwerk 

in internationaal verband. 

Learn for Life bevordert regelmatige kennisuitwisseling tussen 

organisaties door discussie over het beleid met betrekking tot 

lifelong learning en het debat over professionaliteit. Daarnaast 

participeert Learn for Life in het jaarlijkse Festival van het Leren en 

reikt zij jaarlijks de Internationale Prijs uit. 

Learn for Life is initiatiefnemer en partner in diverse Grundtvig- 

projecten en organiseert ook Grundtvig workshops. Verder houdt 

zij voorlichtingsbijeenkomsten over de Noorse volkshogescholen. 

Learn for Life heeft een tweetalige website 

http://platformlearnforlife.nl en geeft regelmatig een e-newsletter 

uit. Ook is Learn for Life op Facebook te volgen. 

Toppers, Leermeesters en Projecten
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Toppers, Leermeesters en Projecten:
Festival van het Leren 2013

Het is ons een genoegen om u deze publicatie aan te bieden ter gelegenheid van 

de studieochtend die wij samen met Europees Platform Internationalisering in het 

onderwijs organiseren als opmaat voor de opening van het Festival van het leren 2013. 

Voor de tweede maal staat het het Festival van het Leren op eigen benen. Zonder 

overheidsteun, georganiseerd door de stichting Learn for Life in samenwerking met 

verschillende instellingen en organisaties in het veld. Omdat het belangrijk is jaarlijks 

aandacht te blijven vragen voor het belang van een leven lang leren, in het bijzonder voor 

mensen voor wie leren minder vanzelfsprekend is.

Het Festival is een evenement dat tot doel heeft volwassenen te stimuleren te blijven leren 

om zich verder te ontwikkelen. 

Ook dit jaar weer doet een breed palet aan plaatselijke organisaties voor opleiding, 

educatie en vorming mee zoals bibliotheken, ROC’s, volksuniversiteiten, Seniorweb, 

ouderenorganisaties, projecten leren & werken, reïntegratiebedrijven, enzovoort. 

Deze organisaties geven informatie over hun educatieve aanbod. Ze organiseren 

informatiemarkten, workshops en excursies. De activiteiten vinden plaats door het hele 

land. Een overzicht is te vinden op: http://festivalvanhetleren.nl.

Learn for Life hecht groot belang aan de voortgang en innovatie van 

het Festival, juist in de huidige tijd waarin educatie zo belangrijk is om 

optimaal te kunnen functioneren. De stichting beschouwt het Festival 

van het Leren als een unieke mogelijkheid om een leven lang leren 

in al haar verschijningsvormen onder de aandacht te brengen bij de 

Nederlandse bevolking. Daarnaast lieten de afgelopen jaren zien dat 

het Festival een prachtige aanleiding voor lokale organisaties is om 

duurzaam met elkaar samen te werken op het gebied van educatie. 

Het Festival van het Leren is een UNESCO-initiatief, ooit ontstaan 

als de Week van het Leren, dat over de hele wereld navolging heeft 

gevonden. Het is dan ook niet voor niets dat Learn for Life verdere 

samenwerking hierin zoekt met UNESCO Nederland.

In deze nieuwe ronde van het Festival van het Leren gaan traditie 

en vernieuwing hand in hand. Zoals gebruikelijk kent Learn for Life 

tijdens het Festival opnieuw de Internationale Prijs toe aan een 

Nederlandse organisatie of instelling die het meest innovatieve 

internationale project op het gebied van de volwasseneneducatie 

heeft. Deze keer kunnen we zien dat Nederlandse organisaties in de 

afgelopen de weg naar verschillende Europese subsidies goed gevonden hebben. Er 

zijn projecten in alle vormen en maten genomineerd. In het afsluitende artikel van deze 

publicatie staan we hier uitgebreider bij stil. In de loop der jaren is er steeds meer een 

competitie ontstaan tussen de verschillende ingediende en genomineerde projecten en 

dat komt de kwaliteit van de Internationale Prijs ten goede. Dit jaar presenteren wij maar 

liefst acht genomineerde projecten, waarvan één buiten mededinging. 

De huldiging van de Toppers is dit jaar wegens succes geprolongeerd. Het zijn 

volwassenen (18+) die met doorzettingsvermogen barrières hebben overwonnen om 

zichzelf te ontwikkelen. Die met wat zij geleerd hebben een stap verder zijn gekomen op 
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de persoonlijke educatieladder en die op diverse plekken aan de eigen leercarrière kunnen 

hebben gewerkt, zowel in formele onderwijsinstellingen als in andere (non-formele of 

informele) leeromgevingen. Het zijn mensen die een voorbeeld voor anderen zijn en die 

bereid zijn om hun verhaal aan anderen te vertellen. Nieuw is dat we de Toppers dit jaar in 

drie categorieën hebben ingedeeld:

- Volwassenen die hun basisvaardigheden hebben vergroot

- 50+ers die (weer willen) werken en hun competenties willen vergroten

- Volwassenen die door scholing een actieve rol spelen als vrijwilliger.

In deze publicatie presenteren we zeven bijzondere personen die allen in aanmerking 

komen om Topper van 2013 te worden. 

Nieuw is ook dat we dit jaar ook een Leermeester 2013 kiezen. Toppers komen vaak 

verder dankzij een goede Leermeester, vandaar de gedachte om die ook in het zonnetje 

te zetten. Bovendien zijn het lang niet altijd de erkende professionals die als leermeester 

doorgaan. Soms zijn het ook mensen die zonder het zelf te weten een rol van betekenis 

spelen voor mensen om hun heen. Een Leermeester is iemand die anderen aanzet en 

aanspoort tot leren, tot zelfstandig zoeken, tot het toetsen van kennis en informatie, tot 

het ontwikkelen van hun kwaliteiten en talenten. Een persoon die anderen stimuleert 

en helpt om barrières te overwinnen en die anderen plezier bezorgt in het leren. 

Het is iemand die een ander helpt kritisch en onderzoekend om zich heen te kijken, 

adequaat met overeenkomsten en verschillen om te gaan en anderen helpt doelen te 

formuleren. Een Leermeester spoort aan tot kritische zelfreflectie en helpt anderen hun 

talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Die helpt gebeurtenissen en 

processen te analyseren. Een persoon die zelf een voorbeeld voor anderen is, die hen 

meer zelfvertrouwen geeft, die iets te vertellen en te zeggen heeft. Iemand die van een 

gewone alledaagse situatie een leeromgeving maakt. In deze publicatie 

presenteren wij maar liefst vijf personen die aan al deze criteria voldoen. 

Nieuw is ook dat er een externe jury aan het werk is geweest om uit al die 

genomineerden een winnaar aan te wijzen: Theo van Dellen (Rijksuniversiteit 

Groningen), Ina Hollander (CINOP) en Dennis Wacht (voorheen Europees 

Platform, nu bestuurslid Learn for Life en European Association for Education 

of Adults). Zij hadden de zware taak om de primus inter pares aan te wijzen.

Wij zijn er echter van overtuigd dat alle genomineerden een inspirerend 

voorbeeld voor anderen zijn. Maar dat is aan u: veel leesplezier gewenst.

Bestuur Stichting Learn for Life.
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Erasmus+ is het nieuwe, door de Europese Commissie voorgestelde 

programma, voor onderwijs, opleidingen, jeugdzaken en sport. De 

basisgedachte van het programma is dat investeringen in onderwijs en 

opleidingen van cruciaal belang zijn om mensen - ongeacht hun leeftijd 

of achtergrond - de kans te geven hun mogelijkheden te benutten.

 

Dankzij het programma kunnen mensen zich verder persoonlijk 

ontwikkelen, nieuwe vaardigheden verwerven en hun kansen op de 

arbeidsmarkt vergroten. Voor organisaties die al vaker met Europese 

subsidies werkten: Erasmus+ is de opvolger van het Leven Lang Leren 

programma waar bijvoorbeeld ook Grundtvig, speciaal voor de 

volwasseneneducatie, onder valt. 

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, zijn nog niet 

alle details over Erasmus+ bekend. De afronding van het Europese 

besluitvormingsproces wordt eind oktober 2013 verwacht. De 

architectuur van het programma is echter al wel duidelijk: Er is 16 

miljard euro beschikbaar (waarvan 5% voor de volwasseneneducatie), 

sectoroverstijgende activiteiten (bijvoorbeeld tussen een instelling 

in het volwassenenonderwijs en een universiteit) zijn mogelijk. Er zijn 

drie pijlers: Mobiliteit, Strategische Partnerschappen en Beleidshervormingen. Deze pijlers 

gaan ‘Key Actions’ heten. 

Key Actions
Bij Key Action 1 gaat het om Mobiliteit (reizen met leren als doel) van personeel van 

organisaties. Hierbij valt te denken aan nascholingscursussen voor docenten in de 

volwasseneneducatie of deelname aan vakinhoudelijke conferenties. De duur van deze 

activiteit ligt tussen de 2 dagen en 2 maanden. De aanvraag wordt gedaan vanuit de 

directie van een instelling. De instellingen wordt gevraagd hun internationale plannen 

voor de komende jaren kort toe te lichten in een European Development Plan. 

Binnen Key Action 2 Strategische Partnerschappen gaat het om institutionele 

Erasmus+ nieuw subsidieprogramma, ook voor volwassenen
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verhalen van internat
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projecten ook in de t
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maakt: Erasmus+.
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samenwerking tussen instellingen binnen Europa om de innovatie op het gebied van 

onderwijs, opleidingen en jeugdactiviteiten te stimuleren en de inzetbaarheid, de 

creativiteit en het ondernemerschap te bevorderen. Het mag een samenwerking zijn door 

instellingen in dezelfde sector (bijvoorbeeld volwasseneneducatie), maar de Europese 

Commissie zet vooral ook in op samenwerking tussen (jeugd)organisaties, bedrijven, 

plaatselijke en regionale autoriteiten en ngo’s. Duur van deze projecten is 2 of 3 jaar. 

Overigens kunnen ook de mobiliteiten uit Key Action 1 onderdeel zijn van deze projecten.

Voor Key Action 1 en Key Action 2 geldt dat de meeste aanvragen decentraal gedaan 

worden bij het Nationaal Agentschap. Bij Key Action 3 wordt centraal aangevraagd bij het 

Uitvoerend Agentschap in Brussel. De nadruk van deze aanvragen ligt dan ook meer op 

steun voor beleidshervormingen in de lidstaten en samenwerking met landen buiten de 

EU. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de versterking van de kennisbasis voor 

beleidsvorming en de uitwisseling van goede praktijken. 

Formulieren?
Waarschijnlijk verschijnt de ‘Call Erasmus+ 2014’ (oproep 

tot inschrijving) van het nieuwe programma half november 

2013. Rond die tijd zijn ook aanvraagformulieren beschikbaar 

en kunt u bij het Nationaal Agentschap terecht voor meer 

gedetailleerde informatie. 

Voor wie meer wil weten over Erasmus+ zijn er in het najaar en 

op 10 december 2013 informatiebijeenkomsten waar meer op 

details wordt ingegaan. U blijft op de hoogte door regelmatig 

www.na-lll.nl te raadplegen. 

Soort project 
Europa 2020

Geïnteresseerden moeten dit nieuwe subsidieprogramma 
zien in het licht van de huidige situatie in Europa. 
We beleven nu één van de meest tumultueuze 
economische perioden van de laatste decennia. 
De EU heeft op deze uitdagingen gereageerd 
met de ‘Europa 2020-strategie’ voor groei en 
werkgelegenheid, waarvan onderwijs en opleidingen 
deel uitmaken. Ook de Europese arbeidsmarkt 
ondergaat veranderingen. Het aantal banen voor 
hooggeschoolden stijgt terwijl het aantal banen 
voor laaggeschoolden afneemt. Verwacht wordt 

dat in 2020 voor bijna 3
5% van alle banen allee

n 

nog hooggeschoolde we
rknemers met voldoende

 

innovatie- en aanpassings
vermogen in aanmerking 

zullen komen. De Europa
 2020-strategie streeft 

er onder meer naar het 
percentage gediplomeerd

en 

hoger onderwijs tot 40%
 te doen stijgen (nu 32%

). 

Erasmus+ kan een bijdrag
e aan de Europa 2020-

strategie leveren door m
ensen te helpen meer e

n 

betere vaardigheden te v
erwerven tijdens studies

 

of opleidingen in het bu
itenland. 

Daarnaast beoogt de Eu
ropa 2020-strategie 

het percentage voortijd
ige schoolverlaters te 

verminderen van 14% tot 
minder dan 10%. Erasmus+

 

zal in dit verband de m
odernisering van alle 

onderwijs- en opleidingsn
iveaus ondersteunen (met

 

inbegrip van het schoolo
nderwijs). Ook niet-forme

el 

leren zal worden gesteu
nd via uitwisselingen van

 

jongeren en vrijwilligers
werk.
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Martun Elbayakan is in 1999 uit Armenië naar Nederland gekomen. Hij werkte 

in Armenië als hoogleraar en was rector magnificus bij de universiteit Lore in 

Stepanavan (Armenië). Hij heeft onder andere de titel van doctor, professor 

behaald in de bestuurswetenschappen. In Nederland heeft Martun gewerkt 

als directeur van het Russische Departement bij de internationale business 

organisatie RUSBIZ.EU. Sinds 2006 heeft hij een eendaagse school opgericht 

voor Armeense kinderen en studenten bij de locatie VluchtelingenWerk 

‘s-Hertogenbosch. Vanaf 2010 geeft Martun ook les aan oudere Armeniërs. 

Het doel van beide groepen is het leren van de Nederlandse taal. Momenteel 

is hij de voorzitter van de Armeense-Nederlandse vriendschappelijke 

Stichting Urartu. Urartu was de oorspronkelijke naam van Armenië.   

Na aankomst hier heeft Martun eerst Nederlands geleerd. Hij vond het 

moeilijk zijn weg te vinden in een totaal andere cultuur. De taal leren 

is daarvan slechts één aspect, maar er is nog veel meer. Zo was het een 

uitdaging om de gewoonten en de tradities van de Nederlanders eigen 

te maken. Martuns ervaring is dat je veel doorzettingsvermogen nodig hebt om je draai 

te vinden. Om dat te bereiken was het belangrijk om deel te nemen aan verschillende 

maatschappelijke activiteiten en sociale contacten te onderhouden.

Zelf heeft hij zich verder ontwikkeld op het gebied van maatschappelijke begeleiding van 

vluchtelingen. Het doel hiervan is het voorkomen en oplossen van persoonlijke problemen 

die de inburgering kunnen belemmeren. Voor hem is het een belangrijk voordeel dat 

hij uit eigen ervaring weet waar je als nieuwkomer in Nederland mee te maken krijgt. 

Bij VluchtelingenWerk Nederland heeft hij diverse interne cursussen en trainingen 

gevolgd. Daarnaast heeft hij ook een speciaal psycho-sociaal en psycho-educatief 

trainingsprogramma “Mindspring” in Utrecht gevolgd. De meerwaarde van “Mindspring” 

zit naast de eigen motivatie en voldoening in het helpen van vluchtelingen, het volgen 

van een professionele training, opdoen van werkervaring in de GGZ in Nederland en het 

ontwikkelen van een netwerk in de zorg. 

Tijdens Nederlandse les

Leermeester: Martun Elbakyan (1954)
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Hij begeleidt nu als vrijwilliger vluchtelingen bij hun integratie in Nederland, hij helpt hen 

met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Dat kan variëren van het inrichten van 

een woning tot het leren van de taal, het invullen van belastingformulieren, het afsluiten 

van een verzekering of het leren omgaan met geld en het vinden van een baan. Martun 

helpt hen op zo’n manier dat ze in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun leven in Nederland. 

Martun kan heel goed piano spelen. In 2000 heeft hij een muziekwerk geschreven voor 

Koningin Beatrix en dat ook gespeeld op een bijeekomst in Den Haag, waarbij Hare 

Majesteit zelf aanwezig was. Dat was voor hem een bijzondere ervaring en een hele eer. 

Martun Elbakyan is een echte leermeester, 

omdat hij zich met hart en ziel inzet voor 

andere nieuwkomers en vluchtelingen. 

Gedurende alle jaren in Nederland is hij 

nooit opgehouden met het werken bij 

de VluchtelingenWerk. Zijn collega’s bij 

VluchtelingenWerk ‘s-Hertogenbosch zijn is 

heel belangrijk voor hem, hij hecht aan de 

samenwerking in het team.
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Bevrijdingsdag vieren

Afsluiting project taalontmoeting 
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Heili Bassa studeerde maatschappelijk werk en emancipatorisch vormingswerk 

aan de Sociale Academie De Horst te Driebergen en heeft later de VO 

richting Organisatie Beleid en Management aan de IVABO te Amsterdam 

gevolgd. Ze was directeur van de PJN, een landelijke jongerenorganisatie 

en heeft jarenlang management en directiefuncties in het vrouwenwerk 

gedaan. Zo was ze onder meer directeur bij Vrouw en Werk in Noord-

Holland, regio Gooi en Vechtstreek en coördinator bij de Noord-Hollandse 

Vrouwenraad. Daarnaast maakte ze in opdracht film en videoproducties 

over sociaal maatschappelijke onderwerpen voor RVU en diverse 

organisaties. Ze was daarvoor jarenlang werkzaam bij de Kritiese Filmers.                                                                              

Al vroeg werd zij gegrepen door wat oudere generaties allemaal niet in hun 

vermogen hebben. Sinds 1999 is zij directeur van Pluspunt, een organisatie 

die al meer dan 20 jaar actief is in Rotterdam en met enige regelmaat 

ook daarbuiten. Onder haar leiding is Pluspunt een projectorganisatie 

geworden die zich richt op ontwikkelingsmogelijkheden voor senioren. In 

het werk staat voor haar het uitgaan van de ‘zilveren kracht’ van senioren centraal. Wat 

kunnen senioren, wat zijn hun talenten en mogelijkheden, wat willen zij en hoe kan dat 

vorm krijgen? 

In haar functie als directeur heeft zij heel wat ouderen leren kennen en voorbij zien 

komen die eerst zelf weer aan het leren sloegen en vervolgens zich gingen inzetten 

voor anderen in de stad. Pluspunt wil de participatie van senioren in de samenleving 

stimuleren, omdat senioren de samenleving veel te bieden hebben. Dit gebeurt door de 

talenten en ervaring van de senioren zelf in te zetten. Heili is daarin de drijvende kracht 

achter de organisatie.

Heili’s enorme kennis over senioren en het maken van zinnige programma’s - inhoudelijk 

en praktisch – zet zij om in projecten die ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de 

samenleving en die vaak innovatief van aard zijn: Pluspunt liep voorop met educatie voor 

oudere migranten (de zogenaamde Mekân - leer&ontmoetingsbijeenkomsten), activerend 

huisbezoek projecten, Ongekend Talent cursussen voor jonge (migranten) senioren en ook 

intergenerationale activiteiten tussen jong en oud. Bijvoorbeeld met Jong en Ouder dat 

behalve van grote betekenis voor de mensen zelf ook leuke leer en overdrachtsmomenten 

geeft: “Die oudere luistert echt naar mij!”. Het paradepaardje van dit alles is de cursus 

Leermeester: Heili Bassa (1956)

Heili Bassa is directeu
r van Pluspunt 

expertisecentrum voo
r senioren en 

participatie. Expertis
e en educatie van 

cultureel diverse oud
eren – in haar 

functie heeft zij tal
 van programma’s  

ontwikkeld die ouder
en in het algemeen 

en 

migrantenouderen in 
het bijzonder in staa

t 

stellen om een leve
n lang te leren en 

zich te ontwikkelen.

Trainen, presenteren, enthousiasmeren en entertainen
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Anders Ouder Worden, waarin senioren informatiebijeenkomsten in de eigen wijk 

organiseren voor andere senioren. De onderwerpen worden door de ouderen zelf 

bepaald, Pluspunt begeleidt al sinds jaar en dag de begeleiders.

Haar kennis gaat gepaard aan een grote generositeit en oprechte belangstelling voor 

anderen. Eerlijkheid en liefde voor haar vak maken van Heili Bassa een inspirerend 

voorbeeld. Een uitspraak die voor haar kenmerkend is, luidt als volgt: “Een senior gaat dan 

wel met pensioen, maar zijn talenten niet.”

Mensen beschouwen Heili als hun Leermeester, omdat Heili oog heeft voor het belang 

van verschillen tussen jongeren en ouderen, tussen senioren onderling en tussen mensen 

uit verschillende culturen - toen nog bijna niemand daar interesse voor had. Daar komt bij 

dat haar deur altijd voor iedereen open staat en dat zij graag haar kennis met anderen wil 

delen. 

Oudereneducatie op de kaart zetten

Acte de presence, met o.a. 

Burgemeester Opstelten
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Stichting CERES daagt
 vrouwen         

uit tot discussie ove
r ons toekomstige 

voedsel. Zij doet dit
 op een aansprekend

e 

en innovatieve manier
. Daar zit ook een 

educatieve component
 in. Het project 

verbindt vrouwen in 
de westerse landen 

met vrouwen die in a
ndere landen een 

belangrijke rol spel
en in het produceren

 

van voedsel.

CERES is genoemd naar de Godin van de Landbouw en de moederliefde. 

De stichting wil vrouwen laten inzien dat zij cruciale invloed kunnen 

uitoefenen op de wereldwijde voedselketen, vanuit elke positie (bedrijf, 

gezin etc). Zij daagt hen uit tot een discussie over ons toekomstige voedsel. 

Voedselzekerheid is een maatschappelijk relevant thema, de voedselproductie 

zal anders moeten worden georganiseerd om te zorgen dat wij in 2050 nog 

voldoende voedsel hebben. Vrouwen beslissen over meer dan 70% van de 

aankopen van voedsel. In het Zuiden zijn het ook meer dan 70% vrouwen 

die als contractlandbouwers de zaden voor ons voedsel produceren. 

De voedselketen is per voedingsproduct in handen van minder dan 10 

multinationale bedrijven.

 

Om deze verbinding te bevorderen maakte CERES een programma dat 

aanzet tot discussie over ‘wat kan jij doen om de globale voedselzekerheid 

te bevorderen?’. Dit CERES programma bestaat uit diverse filmpjes 

en kost 50 cent per kijker. De bedoeling is dat vrouwen zichzelf en elkaar met een 

‘Tupperware-achtige’ aanpak wijzer maken op dit voor ons allemaal zeer relevante thema: 

’voedselzekerheid’ (hoe zorgen wij ervoor dat onze (klein)kinderen ook nog kunnen 

eten?)

De film ‘He, Gezellig’ is geproduceerd door Human Factor TV (ook de producenten van de 

bekende TV show Koefnoen). Naast het kijken van deze humoristische film (van ongeveer 

13 minuten inclusief titelsong) delen vriendinnen/kennissen hun kennis en ervaringen met 

voedsel en boodschappen op basis van de films uit de ‘CERES Toolkit’ (twee filmpjes van 35 

sec en 5 minuten), die prikkelen tot discussie.

Zo wordt het ‘zware’ thema van voedselzekerheid lichtvoetig voor het voetlicht gebracht 

en de films dragen een duidelijke boodschap uit: “vrouwen, jullie zijn belangrijk voor de 

voedselzekerheid”. De films zijn Engels ondertiteld en de informatie is in twaalf talen 

beschikbaar op de website, www.cerescc.com. 

Het is niet gemakkelijk om voor een ideële doelstelling een breed draagvlak te vinden. 

Door de slimme aanpak is er echter in korte tijd al veel bereikt. CERES is sinds oktober 2012 

actief.

CERES richt zich namelijk primair op gevestigde netwerken van vrouwenclubs. Bij de 

Nederlandse Vrouwenraad, de NVR, zijn in totaal 50 vrouwennetwerken aangesloten 

met in totaal meer dan een miljoen leden. Deze vrouwenclubs komen maandelijks bij 

elkaar en hebben behoefte aan maatschappelijk relevant ‘vermaak’. Voorlopers van vele 

vrouwenclubs melden zich aan bij CERES als ‘ambassadeur’ en nemen hun achterban mee 

in de discussie over voedselzekerheid. Deze voorlopers vervullen een ware pioniersrol. 

Momenteel probeert CERES dit netwerk nog verder te verbreden, o.a. door het netwerk 

van openbare bibliotheken bij het project te betrekken.

De wijze waarop het uitgebreide netwerk wordt opgebouwd is één van de succesfactoren 

van dit project. Een andere is het werken met ambassadeurs: deze ambassadeurs, 

contactpersonen uit verschillende organisaties, zorgen ervoor dat hun ‘achterban’ de 

films samen met hen kan kijken, faciliteren de discussie en verzamelen van iedere kijker 

Project: Voedselzekerheid 

CERES bouwt voort op wat al bestaat: sterke NETWERKEN 
die vrouwen in het NOORDEN verbinden met vrouwen in het ZUIDEN.
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50 cent voor CERES. Ambassadeurs kunnen de DVD met de films en ander 

toolkitmateriaal bestellen op de website. 

De website geeft verder tal van tips hoe en op welke wijze evenementen 

in verschillende contexten te organiseren, bijvoorbeeld binnen een bedrijf 

of bij een bibliotheek. Ook kun je er een lijst van getrainde sprekers 

vinden: dit is het zogenaamde Ambassadeursteam. De ambassadeurs 

die daarvan deel uitmaken worden desgewenst ingeschakeld voor 

evenementen (mits ook ingeschreven bij het Sprekers/evenementenbureau) en 

uitgenodigd voor acties en wedstrijden. De website geeft ook handvatten voor discussie 

voor wie er zelf mee aan de slag wil.

Men hoopt dat uit deze discussies vele zogenaamde “EVA’s” voortkomen (“Effectieve 

Voedselzekerheid Acties”), die weer aan CERES worden teruggemeld en gedeeld 

via speciale CERES-kanalen op Twitter, Facebook, Pinterest of LinkedIn. Ook is er 

een Stempagina voor discussie op de website opgezet om zicht te krijgen op wat de 

Nederlandse vrouw nu al vindt van het thema voedsel en voedselzekerheid. Iedereen 

die verder actief wil worden kan zich aan het project verbinden door ambassadeur, 

distributeur of spreker te worden.

CERES is nauw verbonden met de beweging van soroptimisten1. Alle soroptimisten 

van Nederland hebben met en voor elkaar een digitaal blad met EVA’s (Effectieve 

Voedselzekerheid Acties) gemaakt en gepresenteerd op het SI-congres in Berlijn in de zomer 

van 2013 in het teken van Soroptimist go for Water and Food, zie www.soroptimist.nl. 

Hoewel het project geen directe partners in andere landen 

kent, zoals bij veel Europese projecten juist gebruikelijk is, krijgt 

de internationale dimensie hier invulling doordat het thema zelf 

belangrijk is voor zowel vrouwen in het Noorden als vrouwen in 

het Zuiden. 

Het project is genomineerd omdat zij vrouwen op een zeer 

aansprekende en innovatieve manier aanzet tot een discussie 

over voedselproductie. Het verbindt vrouwen in de westerse 

landen met vrouwen die in andere landen een belangrijke 

rol spelen in het produceren van voedsel. Dit uitgangspunt is 

inventief, draagt bij aan de bewustwording van vrouwen en 

heeft een lerend effect. Het project is ook vernieuwend omdat 

de ‘fysieke’ aanpak, met lezingen en bijeenkomsten, gekoppeld 

wordt aan de mogelijkheden van de digitale media. Deze 

aanpak, samen met de slimme inzet op netwerkvorming, maakt 

de uitvoering financieel kosteneffectief en sympathiek.

1. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste 

internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich 

wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen 

en meisjes.

Soort project 
Autonoom project

Partnerlanden  -

Contactgegevens
Instelling:  Stichting CERES
Postadres:  Nieuwe Zeeweg 46
Postcode/plaats:  2201 TK Noordwijk
Telefoonnummer: 0031 (0)6-51094891
Contactpersoon: 
Jolande ter Borg:  jterborg@primago.nl   
  bestuurslid/PR
Nikolet Zwart:  zwart@biolegal.nl 
  bestuurslid/directeur

Website:   www.ceres.cc (Dutch)    
  www.cerescc.com (English)

Projectmaterialen
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Janice is in 2011 naar Nederland gekomen om met haar vriend samen te leven. 

Ze kende hier niemand en voelde zich in het begin erg verloren. Janice voelde 

zich in het begin erg eenzaam. Ze durfde bijna niet over straat en kon de 

gesprekken niet volgen. Ze kon het Nederlands niet verstaan en kroop weg 

als de deurbel ging. Er is een moment gekomen, dat ze wist dat ze iets met 

Nederlandse taal moest doen als ze zich hier thuis wilde gaan voelen. Ze ging 

naar de gemeente voor de inburgeringscursus en is snel gestart. Ook is ze 

vrijwilligerswerk gaan doen op een basisschool en langzaam begonnen de 

buren haar te herkennen. Door de Nederlandse les en het vrijwilligerswerk 

heeft ze zich stapje voor stapje het Nederlands eigen gemaakt, ook al is ze 

er nog niet helemaal. Dat ze de taal nog niet volledig beheerste, heeft ze 

niet als belemmering gezien om toch te gaan werken als masseuse.

Janice heeft in Mexico in totaal twaalf jaar basis- en middelbaar 

onderwijs gevolg met aanvullend een éénjarige opleiding voor 

schoonheidsspecialiste. Eenmaal begonnen aan haar inburgeringscursus, heeft ze deze vrij 

snel afgerond. Ze voelde zich hierdoor langzaam thuis komen in ons land. 

Daarna heeft ze in een korte tijd haar staatsexamen 1 gedaan en gehaald. Ze is een harde 

werker en 100% aanwezig. Ze blijft zich ontwikkelen en kansen die ze ziet pakt ze met 

beide handen aan. Nu gaat ze binnenkort starten met een beroepsopleiding in de zorg. 

Ook zit ze op een leesgroep samen met andere Nederlandse cursisten . 

Ze heeft in 2012 een ambassadeurscursus gevolgd en heeft hier geleerd haar verhaal te 

vertellen voor een publiek. Ze geeft soms informatie tijdens informatiemarkten. In een 

korte tijd heeft ze mensen om zich heen verzameld die voor haar gaan. Zo waren haar 

buren aanwezig bij de uitreiking van het ambassadeurscertificaat. Zelf zegt ze hierover 

Topper: Janice González (1983) 

Janice is een Mexicaan
se vrouw die 

erg haar best gedaa
n heeft om de 

Nederlandse taal te 
leren. Ze wil graag 

als ambassadeur haa
r verhaal vertellen 

over wat zij moeilijk
 vindt aan het leren

 

van Nederlands en he
t leren kennen van 

de 

complexe Nederlands
e samenleving. 

Zelfoverwinning
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“Het is een grote eer om ambassadeur te mogen zijn. Ik had nooit gedacht dat ik het zou 

kunnen. Ik hou van het idee van nieuwe uitdagingen in mijn persoonlijk leven. Ik wil graag 

als ambassadeur mensen informeren, motiveren en uitleggen dat het niet zo moeilijk is 

om Nederlands te leren als dat je eerst denkt.” 

Janice is een echte Topper, omdat zij nu als ambassadeur haar eigen verhaal kan en 

wil vertellen. Hierbij durft ze zich kwetsbaar op te stellen. Ze is ontwapenend in haar 

onbevangen uitstraling en daardoor weet ze mensen in de harten te raken. Ze is heel 

actief, energiek, werkt en gaat niet bij de pakken neerzitten. Ze gaat op haar doel af en, 

belangrijker nog, ze werkt daar aan. 

Deel van  een gemeenschap

Actief en energiek
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De Gelderhorst biedt huisvesting, dienstverlening en verpleging en verzorging 

aan oudere doven. Er is een zorghuis met verpleegafdeling en er worden 

appartementen verhuurd aan oudere Doven die zelfstandig willen wonen. 

Vanuit De Gelderhorst worden dagrecreatieprojecten georganiseerd in het 

hele land, onder andere  in Ede,Leiden, Rotterdam, Eindhoven, Dordrecht, 

Heerhugowaard, Zoetermeer, Soesterberg en Hoogeveen. Verder organiseert 

De Gelderhorst iedere vier jaar de Nederlandse Ouderendag voor Doven. Op 

deze dag komen een kleine duizend oudere doven bij elkaar voor informatie, 

ontspanning en veel ontmoeting. 

De Gelderhorst bestaat dit jaar 60 jaar en ter gelegenheid daarvan is er een 

boekje verschenen (www.gelderhorst.nl/thuiskomen-in-de-gelderhorst/515 )

De Gelderhorst zoekt altijd naar nieuwe manieren om kwetsbare bewoners 

en andere oudere doven te helpen hun positie in de maatschappij te 

handhaven of te verbeteren. Daarom nam De Gelderhorst de afgelopen 

twee jaar deel aan een Senior Vrijwilligers Project met de Royal Association for Deaf 

people (RAD) in Engeland. Het belangrijkste doel van het project was om ervaringen 

van dove vrijwilligers van 50 jaar en ouder uit Engeland en Nederland uit te wisselen en 

te bekijken hoe het vrijwilligerswerk en de ouderenzorg voor oudere doven in UK en 

Nederland georganiseerd is. De zes Nederlandse doven zijn als vrijwilliger actief bij De 

Gelderhorst en/of andere dovenorganisaties. 

Er werd gekeken naar de overeenkomsten en verschillen. In de Britse maatschappij 

wonen oudere doven bijvoorbeeld verspreid door het hele land, terwijl in Nederland De 

Gelderhorst een centrale rol speelt voor oudere doven. De Britse vrijwilligers keken dan 

ook vol bewondering en enigszins jaloers in De Gelderhorst rond. Daarnaast hebben 

de twaalf dove vrijwilligers ook vrijwilligerswerk gedaan. Dit betekende werken in een 

andere cultuur, functioneren in een andere wereld die soms niet (of juist helemaal) is 

ingesteld op (oudere) doven. Daardoor heeft het project ook een zeer grote impact op de 

deelnemers gehad. De doelgroep oudere doven kenmerkt zich door het gebruik van een 

eigen taal (gebarentaal) en cultuur (de dovencultuur!). En ondanks het feit dat er sprake 

is van een taalbarrière tussen Nederland en UK is het voor oudere doven zonder meer 

mogelijk met elkaar over dit thema van gedachten te wisselen. Weliswaar is gebarentaal 

geen universele taal, net zo min als de gesproken taal, maar oudere doven verstaan en 

Project: Deaf Elders Sharing

De Gelderhorst is het
 enige centrum 

voor oudere doven in
 Nederland en 

participeerde in het 
project Deaf elders 

sharing experiences a
nd shaping future 

education and care s
ervices: 6 Nederlands

e 

en 6 Britse dove vrij
willigers namen kenn

is 

van elkaars cultuur 
en zorg en beleid op

 

het gebied van ouder
e doven.

Gebaren en anders kijken
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begrijpen elkaar in de figuurlijke zin. Gebarentaal is sterk visueel gericht en ondanks het 

feit dat de letterlijke gebaren kunnen verschillen wordt middels mimiek, expressie en 

lichaamshouding zoveel uitgedrukt dat men elkaar begrijpt. Zij lopen in beide landen 

tegen hetzelfde soort problemen op en dat maakt dat er veel her- en erkenning is!

Daarnaast hebben twaalf dove vrijwilligers ook werkervaring opgedaan in een ander land. 

Dit betekent een nieuwe (gebaren-)taal leren, werken in een andere cultuur, functioneren 

in een andere wereld die soms niet (of juist helemaal) is ingesteld op doven / dove 

ouderen. Daardoor heeft het project ook een zeer grote impact 

op de deelnemers gehad.

De kracht van dit project schuilt erin dat het niet de 

beleidsmakers zijn die dingen bedenken “voor oudere doven”, 

maar dat er met name inputmogelijkheden worden gecreëerd  

“vanuit oudere doven”. Kennis die in dit project is opgedaan 

blijft niet alleen bij de locatie van De Gelderhorst in Ede, maar 

kan ook ingezet worden bij andere landelijke kleinschalige 

initiatieven voor oudere doven. 

Er is een video gemaakt door de Nederlandse vrijwilligers over 

hun belevenissen in Engeland. Deze video is te bekijken op 

http://youtu.be/BDkwAidBOHc, of op dvd op te vragen bij de 

contactpersoon.

Het project Deaf Elders Sharing Experiences and Shaping 

Future Education and Care Services is genomineerd omdat het 

hier gaat om laagdrempelige activiteiten voor een specifieke 

doelgroep, waarvan kwetsbare mensen in het hele land kunnen 

meeprofiteren. 

Soort project 
Grundtvig Senior Vrijwilligers 
Project 

Partnerlanden: The Royal Associaton for 
  Deaf people, UK
  Stichting De Gelderhorst

Contactgegevens
Instelling:  Stichting De Gelderhorst
Adres:   Willy Brandtlaan 40
Postcode/plaats:  6716 RK Ede
Telefoonnummer:  0318-698100
Contactpersoon:  Yvonne Los
E-mailadres:  y.los@gelderhorst.nl

Website:   www.gelderhorst.nl

Ontmoeten en ervaringen 
uitwisselen
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Trudi is geboren en getogen in ’t Zand (NH) en ze is 56 jaar. Ze is 34 jaar 

getrouwd met Willem en houdt van lezen, vooral romans, maar ook boeken die 

met haar werk te maken hebben. Boeken met inhoud, zoals ze dat zelf noemt.

Ze houdt van de natuur en wandelt en fietst graag en ze vindt het leuk steden 

te bezoeken. 

Ze is mantelzorger voor haar 89-jarige moeder. Verder zingt ze in een 

popkoor, waarvan ze ook bestuurslid is. Door al deze activiteiten heeft ze 

weinig tijd om uitgebreid te koken en dat vindt ze erg jammer, want dat is 

ook een hobby van haar.

Na de huishoudschool, die ze echt niet leuk vond vanwege de 

taalproblemen, is Trudi op 15-jarige leeftijd in de horeca gaan werken (met 

name schoonmaakwerkzaamheden). Haar vader bood haar na een aantal 

jaren aan om zijn bloemenzaak over te nemen. Dit betekende voor Trudi 

dat ze op haar 28e toch flink moest gaan leren. Uiteindelijk heeft ze na drie 

zéér zware studiejaren haar vakdiploma en ondernemersdiploma behaald. Ook nu weer 

speelden problemen met lezen en schrijven haar vaak parten. Toch zette ze door. Ze heeft 

zelfs ook nog een cursus praktijkopleider, conversatie Engels en Duits bij de Educatieve 

Vorming en werken met Word en Windows gevolgd i.v.m. de automatisering van de zaak. 

Dit ging ook allemaal niet zonder slag of stoot. Het kostte haar enorm veel energie, mede 

doordat ze voortdurend alles moest herhalen.

Toen Trudi 50 werd, was ze het 80 uur werken en studeren in een week helemaal zat. Uit 

een test bij het UWV bleek dat ze sociaal een zeer bewogen persoon was. Dit had mede 

tot gevolg dat ze bij haar sollicitatie echt als een “ruwe diamant” eruit werd gepikt en 

zonder diploma als zorgassistent bij dementerende bejaarden aan de gang kon. Uiteraard 

heeft ze meteen diverse cursussen gevolgd tot het moment waarop ze aan dossiervorming 

moest gaan doen. Het struikelblok was wéér de Nederlandse taal.  

Een advertentie in de krant van het ROC waarop de Taal/Reken Werkplaats voor 

volwassenen werd gepromoot, heeft lang in haar tas gezeten. Uiteindelijk heeft Trudi 

de stoute schoenen aangetrokken en zich aangemeld voor een cursus Nederlands. Haar 

leergierigheid overwon haar angst en haar gedrevenheid maakte haar interessant voor 

andere volwassenen. Het ROC Kop van Noord-Holland en de Stichting ABC Noord-Holland 

hebben haar gevraagd om ambassadeur Basisvaardigheden te worden. April 2013 heeft 

Topper: Trudi Jeninga (1957)

Trudi is een echte 

Topper, omdat ze 

meteen na de afloop 

van de training voor 

ambassadeur Basis-

vaardigheden voorlich
ting 

heeft gegeven aan 

groepen van het voo
rtgezet onderwijs. 

Haar positie als amb
assadeur draagt ze 

ook in haar werk uit
. Haar ambitie is om 

aandacht binnen de z
orginstelling te 

schenken aan Basisva
ardigheden. Ze betrek

t 

personeelszaken erb
ij om alles voortaan

 in 

begrijpelijke taal te
 schrijven. 

Zorgassistent en Ambassadeur basisvaardigheden
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Trudi uit handen van de wethouder van Amstelveen, Mevr. Koops en van Mevr. Visser, 

directeur van Stichting Lezen & Schrijven, het certificaat mogen ontvangen. Trudi heeft 

afsluitend namens alle ambassadeurs alle aanwezigen toegesproken op een bijzonder 

ongedwongen en natuurlijke wijze. 

Trudi heeft gesolliciteerd zonder de juiste papieren en werd aangenomen vanwege haar 

persoonlijkheid. Terecht, maar misschien ook wel een beetje geluk. Ze is geen “studiebol” 

en de cursussen, die zij moest volgen om haar zaak draaiende te houden, maakten haar af 

en toe wanhopig. Het Nederlands lezen en schrijven vindt ze erg moeilijk. Toen zij op 50-

jarige leeftijd van werksoort veranderde, moest ze weer een opleiding gaan volgen, maar 

met haar doorzettingsvermogen is het haar gelukt. 

Tijdens het werk moesten verslagen geschreven worden en daar was ze erg onzeker over. 

Na lang twijfelen is zij toch naar het ROC gestapt en heeft daar met een geweldige inzet 

ook die vaardigheden onder de knie gekregen. Trudi heeft met haar werkgever van de 

Woonzorggroep Samen besproken hoe haar werkrooster rondom de schooltijden gepland 

konden worden.

Het heeft haar bloed , zweet en tranen gekost om zover te komen. De emoties die 

hiermee gepaard zijn gegaan zijn voor haar heel intens geweest en ze heeft heel wat 

angsten overwonnen. Uiteraard hebben haar man en haar omgeving haar altijd gesteund. 

Ze heeft ook meegewerkt aan een dvd om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Dit 

was uiteraard ook een grote stap voor haar.

Trudi is een echte Topper, omdat ze meteen na de afloop van de training voor 

ambassadeur Basisvaardigheden voorlichting heeft gegeven aan groepen van het 

voortgezet onderwijs. Haar positie als ambassadeur draagt ze ook in haar werk uit. Haar 

ambitie is om aandacht binnen de zorginstelling te schenken aan Basisvaardigheden. Ze 

betrekt personeelszaken erbij om alles voortaan in begrijpelijke taal te schrijven. In het 

personeelsblad vraagt ze aandacht voor haar “missie”.

Trudi is een natuurtalent om voor groepen te praten. Wij weten dat ze heel lang oefent, 

maar zo ziet het er niet uit. Ze houdt het klein, bij zichzelf en gaat uit van haar intuïtie. Ze 

doet dus geen dingen waar ze niet achter staat. Elke succeservaring heeft ze meegenomen 

naar de volgende succeservaring en deze deelt ze weer met anderen. Zoals ze zelf zegt: 

“Je bent nooit te oud om te leren en het is geweldig om het beste uit jezelf te halen en 

met anderen te delen”.

Trudi is een doorzetter, gedreven, creatief, bescheiden, integer en kritisch. 

Publiekelijk erkend
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De Meerpaal is het bruisende, culturele en zorgdragende hart van Dronten. 

Sinds de herbouw in 2005 heeft De Meerpaal zich gemanifesteerd als 

levendig gebouw waar jong en oud elkaar, dag in dag uit, kan ontmoeten. De 

theatervoorstellingen, het Grand Café, de senioren- en jongerenactiviteiten, 

de vele en uiteenlopende CKV lessen en de dorpshuizen in Biddinghuizen 

en Swifterbant vormen samen één prachtige en dynamische organisatie: De 

Meerpaal. Er werken meer dan 130 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers. Eén 

van die medewerkers is Mirjam Bloedjes

Mirjam werkt sinds 1999 als trajectmanager bij de Vrijwilligers Vacature Bank. 

Ze bemiddelt tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk. 

De VVB is nu onderdeel van het Servicepunt afdeling Welzijn in De 

Meerpaal in Dronten. Iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk kan 

bij haar terecht. Ze ondersteunt ook vrijwilligersorganisaties bij het 

werken met vrijwilligers. Ze geeft informatie en advies en zorgt voor de 

promotie van het vrijwilligerswerk in de gemeente. Ook organiseert ze cursussen en 

themabijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties. 

Elk jaar is Mirjam betrokken bij de lokale activiteiten van het Festival van het Leren. Bij 

deze activiteiten werkt ze samen met allerlei lokale organisaties die betrokken zijn bij 

een leven lang leren. Vaste partners zijn de plaatselijke openbare bibliotheek, de Rotary 

serviceclub en de gemeente. Jaarlijks treden ook andere partners toe zoals bijvoorbeeld 

Kwintes, een Dagactiviteitencentrum voor mensen met psychische problemen. “Hopelijk 

neemt mijn organisatie De Meerpaal volgend jaar weer deel aan het Festival, maar we 

hebben te maken met bezuinigingen op de begroting en helaas is actieve deelname aan 

het Festival dus niet meer vanzelfsprekend”.

Mirjam nam ook deel aan het Europese SLS-project over het Festival van het Leren. 

In dat kader bezocht ze Estland en Slovenië. Dat was inspirerend voor haar werk. Uit 

Slovenië kwam ze terug met het idee een video te maken waarin leerlingen over hun 

leerervaringen vertellen en wat deze betekenen voor hun persoonlijke leven. Kwintes 

besloot dit idee te gebruiken en sommige van hun cliënten te filmen. In de video praten 

de bezoekers over het vrijwilligerswerk dat ze doen en wat dat betekent voor hun 

persoonlijke ontwikkeling.

Mirjam twittert actief voor haar werk 

en omschrijft zichzelf als specialist in 

vrijwillige inzet, maatschappelijk werker 

en trauma hulpverlener. Daarmee 

promoot ze het Vrijwilligerswerk, NL 

Doet, EHBO en het Festival van het 

Leren, je komt Mirjam overal tegen. 

Ook op maandagmiddag op de Radio 

bij Omroep Flevoland waar wekelijks 

#Vrijwilligersgezocht een goed 

beluisterd item is. Bij haar ambulante 

werk als maatschappelijk werker / 

trauma hulpverlener ondersteunt zij 
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Leermeester: Mirjam Bloedjes (1970) 

Mirjam Bloedjes wil zo
wel in het 

vrijwilligerswerk dat
 zij doet 

(EHBO vereniging), als
 in haar werk bij 

Traumaopvang Nederl
and  en bij de 

Vrijwilligers Vacature
 Bank (VVB) een 

stimulerende factor 
zijn om iemands 

talenten zichtbaar t
e laten worden, deze

 

verder te ontwikkele
n en in te zetten in 

onze maatschappij. 

Promotie van NL Doet
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mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Zij leert slachtoffers hoe 

hiermee om te gaan en deze te verwerken. 

 “Nou, natuurlijk leer ik iedere dag. Soms grote dingen en soms kleinere dingen. 

Afgelopen winter heb ik geleerd om te schaatsen in de overdekte ijsbaan en vandaag kan 

ik schaatsen (met mijn kleinzoon) op natuurijs. Zo zie je maar, je bent nooit te oud om te 

leren.” Voor het vrijwilligerswerk voor de vakbond volgde zij in 2012 de opleiding Sociale 

Zekerheid en Arbeidsrecht. Met die kennis informeert en adviseert zij haar collega’s maar 

ook medewerkers Welzijn in de regio.

Mirjam is ook gastdocent www.dagjelesgeven.nl Hier deelt ze haar eigen werkervaring 

met leerlingen om hen te helpen bij het maken van keuzes voor onderwijs en loopbaan.

Anderen schrijven Mirjam de volgende vaardigheden en expertise toe: coaching, 

loopbaanbegeleiding, outplacement, lesgeven en marketing & communicatie over 

vrijwilligerswerk. “Vrijwilligerswerk is een prachtige aanvulling voor je CV én het biedt je 

werkervaring en werkplezier als je even tussen banen of opleiding in zit”.

Wat maakt Mirjam tot een echte Leermeester? Ze heeft een ontwapenende intro, ziet 

altijd de kwaliteiten van mensen en heeft een stimulans tot actie voor de aangesproken 

persoon. Mensen beschouwen Mirjam als hun Leermeester, omdat iedereen naar haar wil 

luisteren voordat ze zelf tot actie overgaan.

learn for life 21learn for life 21

Verbale en digitale competenties

Hulp bij vallen, opstaan en verdergaan
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Project: Express & Connect

Cultuur & Co is een netwerk van zelfstandige professionals, allen experts 

in culturele diversiteit, die hart hebben voor kunst, empowerment, 

mensenrechten, geschiedenis, theater en media. De Stichting Cultuur & 

Co stimuleert en faciliteert collegiaal contact tussen deze zelfstandige 

professionals.

Daartoe organiseert Cultuur & Co informele netwerkbijeenkomsten, 

intervisie en jaarlijks een grotere samenkomst op 21 mei, de UNESCO dag 

voor culturele diversiteit. In 2009 was Cultuur & Co partner in het Grundtvig 

lerend partnerschap project Transitions en ontving van Learn for Life een 

aanmoedigingsprijs..

Het project Express & Connect is opnieuw een Grundtvig lerend 

partnerschap project in het kader van Education and Culture Lifelong 

Learning programme. Binnen dit project zijn meer dan twintig manieren 

toegepast en geëxploreerd om met de deelnemers als uitgangspunt op 

creatieve manieren met elkaar te communiceren en van elkaar te leren: liederen, drama, 

verbeelding, werken vanuit de omgeving zijn onder andere gebruikt als invalshoeken .

Bij ieder land dat bezocht werd waren er telkens minstens 50 deelnemers, zodat het veel 

inzet en creatieve ideeën vergde om de workshops en andere activiteiten voor iedereen 

interessant en leerzaam te maken. Door vereende krachten van alle deelnemende 

organisaties en door de enthousiaste inzet van alle betrokkenen lukte het toch om 

verbinding te creëren. Ook nu, na afloop van het project, blijft het contact via Facebook, 

website, e-mails, nieuwe projecten en bezoeken over en weer.

In Express & Connect waren meer dan 500 mensen in zeven Europese landen betrokken bij 

het zoeken naar creatieve manieren om nieuwe talen te leren. Op deze wijze leerde men 

met elkaar te communiceren en zich zo met elkaar te verbinden, ook al beheersten niet 

Express & Connect: ee
n project waarin 

de deelnemers meer 
dan 20 manieren 

verkenden en uitprob
eerden om op creatie

ve  

wijze met elkaar te 
communiceren en van 

elkaar te leren.

Communicatieoefening
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allen een gemeenschappelijk taal. Naar aanleiding van al deze ervaringen is er een boek 

geschreven: Express & Connect, recipes for creative communication between European 

citizens. Trainers van meertalige groepen, organisatoren van internationale congressen en 

taalleraren kunnen hier inspiratie uit putten.

Express & Connect is genomineerd omdat het project uitgegroeid is tot een rijke bron 

aan inspiratie om de onderlinge communicatie tussen Europese burgers te vergroten. 

Alle ‘recepten’ zijn erop gericht om mensen over de drempel te helpen, zodat ze 

ongedwongen met elkaar kunnen omgaan zonder schaamte dat ze een vreemde taal niet 

goed genoeg beheersen. Ze verbinden zich via allerlei culturele 

uitingen, waardoor ze op een open manier nieuwsgierig 

worden naar elkaars cultuur. En vooral door veel plezier met 

elkaar te hebben en de positieve kant te voelen van een 

verbintenis met verschillende Europese landen.
Soort project 
Grundtvig Learning partnership

Partnerlanden: 
- Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel, BE
- Cultuur & Co, NL (coördinator)
- Give Uddannelsescenter, in Give and Grindsted, DK
- Leardansk/Sydfyn in 3 different cities, Svendborg, 
Rudkobing and Aeroskobing, DK.

- Bærum Kommune Voksenopplæringssenteret, NO
- The Third Age Universityof Łódź, PL
- Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Madrid-Villaverde, ES
- Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitimi
- Merkezi Müdürlüğü, TU

Contactgegevens

Instelling:  Cultuur & Co

Adres:   2 de C. Huygensstraat 4
0 B

Postcode/plaats:  1054 CT Amsterdam

Telefoonnummer:  020-6168957 / 06-53321939

Contactpersoon:  Alice van Gorp 

E-mailadres:  alicevangorp@gmail.com

Website:   www.cultuurenco.nl

Het projectboek

Naar elkaar toe in plaats van van elkaar af
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Joop heeft weinig onderwijs genoten en heeft vrij jong het boerenbedrijf van 

zijn vader overgenomen. Uiteindelijk is het een goedlopend kippenbedrijf 

geworden. Hij ontwikkelde een creatieve manier om de problemen die hij had 

met de Nederlandse taal te omzeilen. Hij deed namelijk heel veel telefonisch 

en met hulp van anderen, waardoor hij de zaak toch goed kon runnen. Zo 

heeft hij ondanks zijn moeite met de Nederlandse taal het bedrijf weten te 

leiden. 

Nadat hij in de ziektewet kwam, is hij weer begonnen met zichzelf te 

ontwikkelen en Engelse les gaan volgen. Tijdens de Engelse les heeft de 

docent hem aangespoord ook iets met Nederlands te gaan doen. Ondanks 

dat hij dit advies heel moeilijk vond, is hij na enige tijd begonnen met 

Nederlands. Pas toen hij op de Nederlandse les zat, was hij blij dat hij die 

keuze gemaakt had. 

Joop zet zich al jarenlang in voor patiëntenbelangen en heeft daarbij ook altijd 

aandacht voor goede communicatie en duidelijke folders voor patiënten. Hij staat op 

patiëntenmarkten in verschillende ziekenhuizen in de regio en landelijk . Zo is hij in het 

bijzonder erg actief in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Ook is hij actief in 

de WMO raad van zijn eigen woonplaats.

Tijdens overleggen weet hij anderen te overtuigen van het belang van goede 

communicatie. Hij heeft geleerd om zich communicatief beter te verwoorden en beter 

naar anderen te luisteren, ondanks zijn moeite daarmee. Hij blijft op dit gebied leren, hij 

staat open voor feedback, neemt dit serieus, probeert dit mee te nemen en zijn houding 

hierop aan te passen.

Topper: Joop Moormann (1948)

Joop is binnengekome
n op het ROC 

Nijmegen om zijn Ned
erlandse taal te 

verbeteren en is daar
na doorgegaan met 

computervaardigheden
. Hij is taalambassad

eur 

sinds 2008 en gaat r
egelmatig mee naar 

voorlichtingen. 

Met prinses Laurentien en de andere taalambassadeurs



  
FE

ST
IV

A
L V

A
N

 H
E

T
 LE

R
E

N

learn for life 25

Joop is daarnaast sinds twee jaar werkzaam als vrijwilliger bij Stichting 

ABC Gelderland. Binnen het bestuur vervult hij sinds 2011 de functie van 

penningmeester. Bovendien zorgt hij dat er informatie op de ABC-website 

van de afdeling Gelderland komt te staan.

Joop is genomineerd omdat hij aan zijn Nederlands is gaan werken 

ondanks dat hij dat advies heel moeilijk vond. Het is een heel moedige stap van hem 

geweest om naar buiten te durven treden met zijn problemen met de Nederlandse taal 

en zelfs ambassadeur te worden. Zeker omdat hij de enige in zijn familie was. Hij heeft 

zijn schaamte opzij gezet en durfde er voor uit te komen dat hij met de taal worstelde. 

Hij heeft diverse voorlichtingen gegeven en voelde zich helemaal in zijn element bij de 

patiëntenverenigingen. Hij was daar al zeer actief en niemand had ooit vermoed dat hij 

moeite had met de Nederlandse taal. En ondanks zijn eigen gezondheidsproblemen blijft 

hij doorgaan om actief mee te denken.

Als taalambassadeur voor het ROC 

Nijmegen vertelt hij zijn eigen verhaal 

en ervaringen om anderen over de 

streep te halen en ze te overtuigen om 

hun laaggeletterdheid aan te pakken. 

Hij is gewend zich in breder kringen te 

bewegen en kan zowel bij de gemeente 

als bij mede-cursisten zijn verhaal te 

vertellen.

In het zonnetje gezet
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INTEGRA werd gecoördineerd door Soros International House uit Litouwen.

Bij INTEGRA gaat het om een Grundtvig Multilateraal Netwerk Project waaraan tien 

partners meededen uit Griekenland, Duitsland, Ierland, Nederland, Turkije, Engeland, 

Polen, Estland en Roemenië. De partners kwamen uit verschillende disciplines; training 

en management bureau’s, taalinstituten, een theatergezelschap, een academie voor 

humanistiek etc. Pressure Line was de Nederlandse partner. 

In de huidige maatschappij komen migranten verschillende uitdagingen tegen voordat zij 

zich werkelijk onderdeel voelen van hun nieuwe omgeving. Met twee daarvan hebben bijna 

alle nieuwkomers te maken; de taalbarrière en het gebrek aan kennis over financiële zaken. 

De doelgroep van het project bestaat uit twee groepen migranten:

•  Migranten die binnen de EU verhuizen

•  Migranten van buiten de EU

Doel van dit project is om samen met sociale partners een Europees netwerk te creëren 

van organisaties die de integratie van migranten helpen verbeteren. Pressure Line focust 

zich op Nederland. Dit betekent analyse van de Nederlandse situatie, vertalingen en 

last but not least de vormgeving. Daarnaast is Pressure Line verantwoordelijk voor een 

innovatieve manier van verspreiding van het ontwikkelde materiaal. 

Het uiteindelijke product dat ontwikkeld is, is een integratiepakket, de Migration Kit, 

met daarin een woordenlijst van financiële termen en een gids over financiële zaken en 

bruikbare adressen. 

Het grootste succes van dit project is niet dat die Migration Kit is gemaakt, maar vooral 

dat deze ‘kit’ veel gebruikt wordt onder migranten gemeenschappen. Het gebruik leidt 

Project : INTEGRA - Migrants’ Integration Kit  

INTEGRA is een multilater
aal Grundtvig 

netwerk en Pressure
 Line, een Rotterdam

s 

bedrijf dat zich bezi
ghoudt met visuele 

en creatieve communi
catie is daarin de 

Nederlandse partner.

Pressure Line ontwikkelt communicatie strategieën, ontwerpt huisstijlen, maakt 

websites, verzorgt het schrijven van teksten, en voert het fotowerk uit. Het bedrijf 

voelt een speciale betrokkenheid bij welzijnsorganisaties in het algemeen en 

bij de Rotterdamse samenleving in het bijzonder. Naast “gewone” commerciële 

opdrachten is Pressure Line ook betrokken (geweest) bij de volgende projecten:

-  Shoplang 2.0: heeft als doel om vier Europese talen te promoten aan de hand 

van het thema winkelen.

-  Light Me Up!: was een Europees project dat als doel had om het leren  

   van vijf minder bekende Europese talen te stimuleren. Het ging om de 

 volgende talen: Bulgaars, Tsjechisch, Grieks, Nederlands en Litouws.

-  Take Care: is een Europees project dat zich ten doel stelt migranten 

 te ondersteunen bij het vergroten van hun taalkennis over de 

 gezondheidszorg en de zorg op deze manier toegankelijker te maken.
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tot een verhoogd zelfvertrouwen en doorbreekt sociale en culturele barrières.

Er moesten een aantal grote stappen ondernomen worden voordat gebruik van de 

kit daadwerkelijk kon plaatsvinden: “outreach” naar migrantengroepen, het trainen 

van vrijwilligers om de kit te gebruiken, het opbouwen van een Europees netwerk 

van organisaties die te maken hebben met financiële zaken voor en met migranten. 

Er zijn in de eerste instantie in nauwe samenwerking met geassocieerde partners 

vertegenwoordigers van migrantengroepen benaderd en geselecteerd om mee te doen 

aan een INTEGRA training. Tijdens deze training is veel aandacht besteed aan de speciaal 

voor dit project ontwikkelde methodiek voor het leren van een nieuwe taal en het 

overbrengen van informatie over financiële zaken. Deze methodiek is gebaseerd op drama 

oefeningen en helpt de migrant om woorden en zinnen te leren op een speelse manier. 

Onder begeleiding van een acteur worden ‘rollenspellen’ gespeeld rond verschillende 

thema’s, bijvoorbeeld een bankrekening openen, een woning huren, werk zoeken etc. 

Vervolgens hebben de getrainde vertegenwoordigers zelf trainingen georganiseerd 

binnen hun migrantengemeenschappen. Om hun werk te vergemakkelijken zijn ze 

voorzien van les- en videomateriaal om te gebruiken tijdens de trainingen.

De meest actieve migrantenvertegenwoordigers zijn bij elkaar gekomen tijdens de 

finale conferentie in Vilnius en hebben tijdens deze conferentie de kans gekregen al hun 

ervaringen uit te wisselen met migrantenvertegenwoordigers van andere partner landen. 

Op deze manier is een echt ‘face-to-face’ Europees netwerk tot stand gekomen.

  

Centraal staat de projectsite 

www.integra-project.eu. Deze website 

is ontwikkeld om aan de behoeften 

van de migrantengemeenschappen in 

Europa te voldoen. Het bevat nuttig 

les- en trainingsmateriaal, financiële 

informatie, praktijkvoorbeelden, 

contacten, netwerken, links en 

informatie in de talen van de 

partnerlanden bedoeld voor 

migranten en het bredere publiek. 

De belangrijkste doelgroepen 

zijn niet alleen migranten, maar 

ook professionals die werken met 

migranten in het onderwijs en op 

sociaal gebied, onderwijzers in 

het volwassenenonderwijs, leraren van vreemde talen en het algemene publiek. Deze 

website is een database met nuttige informatie over financiële kwesties en van les- en 

trainingsmaterialen voor zowel zelfstudie als voor educatieve doeleinden. 

In het gedeelte ‘Lesmateriaal’ vind je handige zinnen en dialogen. Bovendien is er divers 

lesmateriaal te downloaden: ‘Migrant Integration Kit’; landspecifieke tips met betrekking 

tot financiële diensten en vormen; werk gerelateerde problemen, sociaal financiële 

voordelen, algemene informatie over bankieren, uitwisseling en overdracht. Dit hoofdstuk 

voorziet migranten van nuttige woorden en zinnen, en wat informatie over relevante 

lokale gewoonten en gebruiken.

Het deel ‘Trainingsmateriaal’ bevat nuttig materiaal voor professionals die werken 

met migranten op sociaal vlak, onderwijzers van volwassenenonderwijs en leraren van 

vreemde talen. In deze rubriek vind je ‘Materialen voor training van migranten op het 

gebied van financiële taalvaardigheid’, een methodiek om workshops voor migranten 

Projectmaterialen
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te organiseren. Video’s en voorbeelden van trainingen helpen de materialen en de 

methodologie beter te begrijpen.

Het gedeelte ‘Praktijkvoorbeelden’ bevat praktijkvoorbeelden uit alle partnerlanden. 

Er worden trainingen getoond die uitgevoerd zijn in Ngo’s, financiële, educatieve en 

maatschappelijke instellingen. Bovendien zijn er samenvattingen van praktijkvoorbeelden in 

verschillende talen beschikbaar.

Het gedeelte ‘Migranten vertegenwoordigers’ is een zeer waardevolle bron voor zowel 

migranten die in de respectievelijke landen wonen als voor diegenen die van plan 

zijn om te emigreren. In dit gedeelte is een uitgebreid overzicht te vinden van diverse 

migrantengemeenschappen in verschillende landen en de contactgegevens van de 

vertegenwoordigers van die groepen en organisaties. 

Het project is genomineerd vanwege de praktische inzetbaarheid van de kit, maar 

vooral ook vanwege het uitgebreide “disseminatieplan”; een plan waarmee de kit “in de 

markt is gezet”. Het disseminatie plan is in het begin van het project ontwikkeld om een 

stappenplan te hebben en te blijven volgen in de verschillende fases van het project. Al 

vanaf het begin waren de doelen en met name de middelen om deze doelen te bereiken 

vastgesteld en er zijn duidelijke afspraken met alle partners gemaakt om dit plan strikt 

te volgen. Het disseminatieplan bestond uit twee delen, één voor het verspreiden 

van de projectideeën en resultaten en één voor het distribueren van de verschillende 

producten, waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de verschillende middelen (website, 

flyer, e-newsletter en powerpoint presentatie) in relatie tot elkaar ingezet worden. Er 

is een overvloed aan disseminatiemateriaal geproduceerd en in elk betrokken land zijn 

een tweetal exploitatieworkshops georganiseerd. Maar belangrijker nog is de mate 

van acceptatie en motivatie door migrantenvertegenwoordigers, die, als een front-line 

doelgroep, nauw betrokken waren bij de meest cruciale 

momenten. De INTEGRA kit wordt in de praktijk gebruikt tijdens 

voorlichtingsbijeenkomsten en inburgeringcursussen maar is 

ook makkelijk inzetbaar als zelfstudie middel om de taalkennis 

op financieel gebied van migranten te vergroten. De resultaten 

leveren een belangrijke bijdrage aan de creatie van een netwerk 

van migrantenorganisaties en onderwijsinstellingen. Als vervolg 

op deze positieve ervaringen en resultaten heeft Pressure Line in 

samenwerking met enkele Europese partners een nieuw project 

ontwikkeld - het Take Care project - een gezondheidstaalgids 

voor migranten. Dit project is vorig jaar goedgekeurd onder 

het Grundtvig programma en is momenteel gaande. Dit is nog 

een bewijs dat de opgedane kennis niet ‘blijft hangen’ bij de 

organisaties die aan het project hebben meegedaan, maar dat 

zoveel mogelijk Europeanen er van horen. Disseminatie van de 

projectresultaten wordt binnen het Grundtvig programma 

steeds belangrijker gevonden en daarom is het goed dat 

dit INTEGRA daar veel aandacht aan heeft besteed. Het 

disseminatieplan kan als goed voorbeeld dienen voor 

anderen. Dat is nodig want in de toekomst zal er meer 

nadruk komen te liggen op dit soort plannen voor mensen 

die Europese subsidies willen aanvragen.

Soort project 
Multilateraal Grundtvig Project

Partners: 
- DIAN Training and Management Activities GR,
- Dialoge Language institute DE, 
- Smashing Times Theatre Comppany IE
- Pressure Line NL, 
- Milli Egitim Müdürlügü-Diyarbakir TK, 
- DHE Solutions Ltd. UK, 
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi PL, 
- Soros International House LT,
- Instituto de Formacion Y Estudios Sociales IFES ES
- EurodEd Foundartion, RO

Contactgegevens

Instelling:  Pressure Line 

Adres:   Provenierssingel 71 b 

Postcode/plaats:  3033 EH Rotterdam

Telefoonnummer:  +31 10 2439365

Contactpersoon:  mw. Svetlana Rashkov

E-mailadres:  stan@pressureline.nl / 

  pl@pressureline.nl  

Website:   www.pressureline.nl 
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In Afghanistan groeit Homa (spreek uit als ‘Oma’) op in een welvarend gezin. 

Haar vader is zakenman. Ze mag tot haar twaalfde jaar naar school. In 1996 

vlucht Homa Rasouli met haar slechthorende man en vier jonge kinderen uit 

Afghanistan. Via Pakistan komt ze in Nederland terecht. Tijdens de reis staat 

ze doodsangsten uit. “Het was de grootste uitdaging in mijn hele leven. Ik was 

zo bang!”

Eenmaal in Nederland ondervindt Homa weer tal van problemen; de taal 

en cultuur vormen de eerste obstakels. In Nederland volgt zij twee jaar 

lang taalschool, maar dat levert niet voldoende op om goed te kunnen 

functioneren op een werkvloer. Dan blijkt dat één van haar dochters, 

evenals haar man, slechthorend is. Zij kan niet meekomen in het reguliere 

onderwijs en vindt een plaats in het speciaal onderwijs. Haar zoon, die ook 

hier in Nederland opgroeit, dreigt te ontsporen. Zelf krijgt Homa, onder 

invloed van alle stress, last van epilepsie.

In 2008 gaat ze op eigen initiatief naar het uitzendbureau. Ze kan aan de slag bij WML in 

Waalwijk, tegenwoordig Baanbrekers genaamd. Ze doet er vooral inpakwerkzaamheden. 

Het is in het begin even wennen aan het werken op een Sociale Werkplaats waar ze 

rekening moet houden met collega’s met zeer uiteenlopende gedragskenmerken. “De één 

is snel boos, de ander onvoorspelbaar…”  

In 2012 kan zij aansluiten bij een taaltraject op haar werk; een alfabetiseringstraject 

dat Taalvakwerk in opdracht van Baanbrekers uitvoert. Homa volgt 25 weken lang 

de intensieve taalscholing, die gericht is op alfabetisering en instroom in een MBO1-

opleiding. Inmiddels is Homa gestart met de MBO1 AKA/TAAL en wordt zij opgeleid tot 

Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent. Ze voelt zich nu helemaal thuis op de werkvloer én 

in de lessen. 

Homa is een echte topper omdat ze, na jaren van problemen, nu deze kans aan heeft 

gegrepen en weer naar school gaat. Ze is gemotiveerd, geïnteresseerd, bescheiden, 

inlevend en sociaal betrokken.

Haar klasgenoten, collega’s, leidinggevende en docent zien haar helemaal opbloeien. Ze 

geniet van de lessen en maakt de stappen die ze nodig heeft om zich op de veranderende, 

steeds meer eisende werkvloer staande te kunnen houden.

Werken en leren

Topper: Homa Rasouli (1967) 
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Divna is in 1972 vanuit het voormalige Joegoslavië als 18 jarige naar Nederland 

als gastarbeidster. Waarom ze echt wegging weet ze niet meer zo goed. Ze was 

nog jong. Nu zou ze dat niet meer durven. Ze heeft nooit met de gedachte 

gespeeld om terug te gaan. Voor haar is Nederland een soort kuuroord waarin 

ze rust vond. Alles is tot in detail goed geregeld en ook zo mooi en schoon. 

Dat haar vaderland niet meer bestaat vind ze wel erg jammer. 

Na zes jaar in een haringfabriek heeft zij twaalf jaar als voedingsassistent 

in een ziekenhuis gewerkt. In de avonduren volgde zij een mbo-opleiding 

toeristisch medewerker (1978-1982), maar door gebrek aan westerse 

talenkennis vond zij daarin geen werk. In 1990 kreeg Divna een dochter die 

ernstig spastisch bleek te zijn. Tot haar tiende jaar heeft Divna haar intensief 

verzorgd waardoor zij niet kon werken. Daarna ging haar dochter naar 

een voorziening voor gehandicapten. Divna heeft in 1998 haar diploma 

Nederlands als tweede taal (cito 4/5) gehaald.

Op haar 46e was Divna weer beschikbaar voor de arbeidsmarkt, maar het was lastig om 

iets te vinden, ze was ‘te oud’. Uiteindelijk kreeg ze een participatiebaan bij de wijkposten. 

Ze was daar receptioniste/telefoniste en deed ook administratie. Bewoners kwamen 

naar de wijkpost met alle vragen, soms ook met klachten in hun wijk. Helaas stopte die 

baan na drie jaar. Na enkele maanden WW volgde de bijstand, daarna werkte zij met 

behoud van uitkering in een kringloopwinkel. In 2002 volgt ze met succes verschillende 

computercursussen. Zonder computervaardigheden kom je tegenwoordig nergens meer.

Divna is via Werktop Zoetermeer weer op de arbeidsmarkt gekomen. Werktop is een 

vernieuwende aanpak voor een duurzame arbeidsmarkt. Ondernemers en gemeente 

Zoetermeer werken samen om mensen die aan de zijlijn staan, weer aan de slag te helpen. 

Bedrijven laten deze mensen werkervaring opdoen bij hen op de werkvloer. De gemeente 

ondersteunt met extra begeleiding.

Na een EVC-traject in 2011 behaalde ze, na enkele tests haar ervaringscertificaat. Het gaf 

haar inzicht in wat ze weet en kan en een overzicht van wat haar niveau is en wat voor 

werkervaringen ze achter de rug heeft. Ze deed mee aan een speedmeet met werkgevers, 

georganiseerd door Werktop. Een speedmeet is een bijeenkomst met de werkgevers en 

werkzoekenden onder begeleiding van een gemeente consulent. 

Topper: Divna Pucarevic (1954)
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Het was een prettige en doeltreffende bijeenkomst en leidde tot een sollicitatie naar 

een functie binnen het Leerwerkloket. Een consulent hielp haar en dat leverde haar 

uiteindelijk deze baan op., Na een proefplaatsing van drie maanden wordt haar 

contract voortgezet. “Met deze baan ben ik ontzettend blij. Ik draai weer mee 

als volwaardig mens en kan me ontwikkelen. Als werkloze voelde ik me enorm 

‘onzichtbaar’.” Ook nu blijft Divna nog regelmatig cursussen volgen om bij te blijven.

Deze persoon is een echte Topper, omdat ze niet bij de pakken neerzit, ondanks een 

moeilijke, persoonlijke situatie. Ze probeert haar van nature wat afwachtende houding 

om te zetten naar een proactieve houding; zij vindt dat moeilijk, het lukt ook niet op 

elk gebied, maar zij wil groeien en zich verder ontwikkelen. Divna is volhardend in het 

zich eigen maken van nieuwe systemen, zoals werken met Excel en CRM. Ze voelt zich 

nooit te oud om te leren. Ze stelt zich ‘leerbaar’ op en staat open voor tips. Ze is nog 

steeds onzeker over haar taalvaardigheid, maar door de steun van anderen gaat het haar 

steeds beter af om mailtjes te sturen en te telefoneren. Divna heeft zich ondanks haar 

onzekerheid en bescheidenheid een eigen plaatsje binnen het team weten te verwerven. 

Zij is een vriendelijke, betrokken, loyale collega.

Opnieuw aan het werk, 

succesvolle re-integratie
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Het afasiecentrum Noord-Limburg is in 2008 door de landelijke vereniging 

AVN erkend als afasiecentrum. Afasie is een taalstoornis. Geen twee 

mensen met afasie zijn precies gelijk - afasie is bij iedereen anders. De 

ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats 

en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands 

persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, 

maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de 

zinsopbouw. Anderen spreken juist wél veel, maar wat zij zeggen is voor de 

gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak 

grote problemen met het begrijpen van taal. Sommige mensen kunnen maar 

één of enkele woorden uiten, anderen hebben slechts af en toe last van 

woordvindingsmoeilijkheden. In ieder geval kunnen de beperkingen die 

afasie met zich meebrengt in het dagelijks leven groot zijn; zeker in onze 

communicatiemaatschappij. Sinds 2008 leidt een team van drie personen 

het centrum. Geertje Janssen is de enige ‘betaalde’ kracht (deeltijd), de 

overige teamleden zijn vrijwilligers. 

Het team stuurt meer dan 60 vrijwilligers (thuisbegeleiders, groepsbegeleiders en 

gastvrouwen) aan, waarbij Geertje als afasietherapeut een essentiële rol vervult bij het 

aansturen en ondersteunen van de groepsbegeleiders (45 deskundige vrijwilligers met een 

HBO- of universitaire opleiding). Als teamlid stuurt zij samen met de andere teamleden 

het afasiecentrum aan: jaarplanning, aanbod, activiteiten, invulling scholing, etc.

Samen met de coördinator voert zij (jaarlijks) een 

evaluatiegesprek met de vrijwilligers. Essentieel 

is de coaching van de groepsbegeleiders. Deze 

vrijwilligers begeleiden mensen met (heel ernstige 

tot minder ernstige) afasie: een intensieve 

maar dankbare taak. De ondersteuning door 

de afasietherapeut is daarbij van groot belang. 

Ze informeert de vrijwilligers bijtijds over 

veranderingen in het wekelijkse schema (en er is 

altijd wel iets wat aangepast moet worden).

Ze doet de voorbereidingen voor diverse taal- en 

communicatiegroepen en maakt daar een mooi 

praatpapier van. Ze is origineel en creatief in het vinden van de onderwerpen, waar 

mogelijk ook met een kwinkslag, zelfs bij serieuze thema’s. Een vrijwilliger: “Geertje gaat 

er gewoon van uit dat jij dit kunt. Door dat vertrouwen verhoogt ze het zelfvertrouwen. 

Het is nog niet voorgekomen dat ze iemand overschat heeft. Wat een mensenkennis!”.

Naast de aansturing van de groepsbegeleiders heeft zij de zorg voor de cliënten. Na het 

ontstaan van afasie, vaak door een beroerte, volgt een periode van herstel en revalidatie. 

De therapiefase kan kort of langer duren, maar is eindig. Daarna moet iemand met afasie 

zijn leven vaak op een andere manier invullen dan voorheen. Het afasiecentrum kan 

daarbij ondersteunen. Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele 

begeleiding leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en 

maatschappelijk leven. Iemand leert beter omgaan met de beperkingen door de afasie. 

Ieder formuleert zijn eigen leerdoelen. Samen met anderen werkt hij aan zijn doelen. 

Leermeester: Geertje Janssen (1966)
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Hij kan zich optrekken aan lotgenoten om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en 

benutten. De groep stimuleert mensen zelfstandiger te functioneren.

In een veilige omgeving leren van elkaar en van de begeleiders, en op die manier weer 

een plaats vinden in de maatschappij, dat is in het kort wat er in een afasiecentrum 

gebeurt. Als afasietherapeut voert zij samen met de coördinator intakegesprekken 

met cliënten. Ze formuleert in overleg met de cliënten hun doelstellingen, zodat de 

vrijwilligers handvatten hebben om aan te werken. Verder werkt ze met de cliënten een 

handelingsplan uit en bespreekt regelmatig de voortgang met hen. Zij onderhoudt de 

contacten met de partners.

Geertje weet iedereen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Mensen waarderen 

niet alleen haar aandacht voor de afasie en de vorderingen in het herstel, maar ook haar 

aandacht voor de persoonlijke situatie. Haar humor en werklust, haar creativiteit in het 

oplossen van problemen, maar vooral haar luisterend oor zijn onmisbaar voor iedereen 

die betrokken is bij het afasiecentrum van cliënten tot vrijwilligers. Geertje is zelf ook zeer 

betrokken bij alles wat er in het Afasiecentrum gebeurt. Haar invoelingsvermogen is zeer 

groot. Ze is altijd positief. Geertje is heel erg enthousiast in hetgene wat ze doet. Ze houdt 

alles en iedereen goed in de gaten zodat eventuele problemen snel aan het licht komen 

en iedereen zich op zijn gemak voelt.

Geertje is een echte Leermeester omdat zij de begeleiders vertrouwen en ruimte geeft. 

Nooit is haar iets teveel. Ze werkt meer dan ze moet doen. Ze is uitermate deskundig, 

houdt overzicht, stuurt bij zonder dat het als kritiek ervaren wordt. Ze geeft mensen 

zelfvertrouwen. Ze zorgt voor een ontspannen, vrolijke en prettige sfeer. Ze reageert 

nooit negatief op vragen of twijfel van begeleiders. Zij oordeelt niet, maar luistert. 

Met haar mensenkennis, vakkennis en heel veel persoonlijke betrokkenheid haalt ze het 

beste in de vrijwilliger én de cliënt naar boven zodat er in een ontspannen sfeer gewerkt 

kan worden. Niet snel is iets gek of onmogelijk, met een creatieve twist is er altijd een 

oplossing te vinden. Dit werkt heel erg inspirerend, en….ze is altijd opgewekt.

Begeleiden, coachen en coördineren
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Het project is gestart als een initiatief van Stichting Educatieve Projekten in 

Amersfoort. Het begon in januari 2011 en duurde anderhalf jaar. Het project 

werd gerealiseerd met de steun van de Europese Unie in het kader van het 

Leven Lang Leren / Grundtvig programma voor lerende partnerschappen in het 

volwassenenonderwijs. Aan het project is onder meer meegewerkt door leden 

van de Amersfoortse gemeenteraad. 

Doel van het project LP² was jongeren in contact te brengen met de lokale 

politiek. Niet door erover te praten, maar door actieve betrokkenheid. Het 

project was bedoeld voor jongeren tussen de 18-25 jaar oud, in het bijzonder 

jongeren die niet vanuit zichzelf makkelijk de weg naar (lokale) politiek 

vinden: leden van minderheidsgroepen, migranten, jongeren zonder of met 

slechts weinig opleiding of jongeren die vanwege andere redenen in een 

achtergestelde positie terecht zijn gekomen.

De deelnemende jongeren werden ‘gekoppeld’ aan een lokale politicus, 

meestal een raadslid. Gedurende een aantal maanden kon de jongere 

samen met deze politicus partijbijeenkomsten, raadsvergaderingen en 

bijeenkomsten met belangengroepen in de stad bezoeken. Regelmatig 

werden ervaringen uitgewisseld met de andere deelnemende jongeren en 

politici. De discussie werd bovendien vergemakkelijkt door middel van een 

speciale Facebook-pagina op internet. 

Het project is in Amersfoort uitgevoerd en tegelijk 

in vier andere plaatsen buiten Nederland: Resita 

in Roemenië, Beykoz (Istanbul) in Turkije, Lund bij 

Malmö in Zweden en de deelgemeente Berlijn- 

Schöneberg in Duitsland. Elk kwartaal brachten de 

jongeren en de politici een bezoek aan één van 

deze steden. Daar konden ze kennis maken met 

de lokale politiek aan de hand van een speciaal 

programma. De jongeren waren geworven via 

het Arbeidsbureau, de schoolbegeleidingsdienst 

Sovee, via de stedelijke welzijnsorganisatie, 

jongerencentra, scholen en de lokale pers. Alle 

politieke partijen waren uitgenodigd mee te doen, dat wil zeggen alle 

39 raadsleden, buitengewoon raadsleden en hun lokale partijbesturen, en bijna alle 

partijen hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven.

Het project is afgesloten met een publicatie, en een seminar in samenwerking met 

Hogeschool Utrecht waarin twee vragen bediscussieerd zijn: wat hebben jongeren 

aan lokale politiek en wat heeft de lokale politiek aan jongeren? Ook is er is ter 

ondersteuning en als informatiebron en communicatiemiddel voor de deelnemers een 

projectwebsite ontwikkeld, www.lp-lp.eu/, vol verslagen en andere documenten. 

Door deelname aan het project hebben de jongeren een beter idee over de inhoud en 

het belang van de lokale politiek kunnen krijgen. Hopelijk zal het hen ook stimuleren 

om op de een of andere manier hieraan zelf een bijdrage te leveren. 

learn for life34

Project: Learning Partnership on Local Politics / LP²
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De lokale politici hebben op hun beurt via het project een beter idee kunnen krijgen over 

wat jongeren beweegt en in beweging brengt. Op deze manier is het LP²-project een 

lerend partnerschap geweest voor het ondersteunen van de lokale democratie.

In Amersfoort krijgt het project een follow-up: in het jongste coalitieakkoord van de 

collegepartijen staat de zinsnede opgenomen dat ‘jongeren worden betrokken bij 

het bestuur van de stad’. Die ambitie is voor een belangrijk deel te danken aan (de 

deelnemers aan) het project. Hoe die betrokkenheid er in de praktijk uit gaat zien is nog 

niet benoemd, maar de voorbeelden van de jongerenbetrokkenheid in Lund en Berlijn-

Schöneberg hebben wel indruk gemaakt. In beide steden functioneert namelijk een 

soort jongerenraad/adviesorgaan. Tenminste twee jongeren, die aan het project hebben 

deelgenomen, hebben belangstelling gekregen voor actieve deelname in de plaatselijke 

politiek. Eén daarvan is inmiddels lid geworden van een politieke partij. Verder bestaan er 

in Amersfoort ideeën om stagemogelijkheden te creëren bij de gemeenteraad en om de 

informatie over lokale politiek op scholen te intensiveren. 

In Berlijn-Schöneberg was men ook heel erg tevreden met het project en de resultaten, 

met name omdat er relatief veel ‘allochtone’ jongeren bij betrokken waren. Waarschijnlijk 

krijgt het project daar ook in de één of andere vorm een vervolg. Ook in Beykoz, Turkije, 

waren zowel de betrokken politici als de jongeren enthousiast. Het project heeft daar in 

elk geval al geleid tot een nieuwe jongerenuitwisseling met de 

partner in Lund in het kader van het EU-programma Youth in 

Action. De Roemeense partner in Resita gaat de ervaringen uit 

het project verwerken in hun trainingen en hun job coaching 

activiteiten. 

LP² is vanwege de relatief simpele opzet van het geheel vrij 

makkelijk overdraagbaar: medewerking van de betrokkenen 

(gemeenteraad, fracties/politieke partijen, jongerencentra, 

scholen, arbeidsbureau, schoolbegeleidingsdienst) is 

natuurlijk essentieel plus een goede monitoring en 

regelmatige tussentijdse evaluatie met de deelnemers. Tips 

en aanbevelingen staan in de publicatie die over het project 

is gemaakt. Deze is ook via de website van het project te 

raadplegen.

Soort project 
Grundtvig Lerend Partnership 

Partners: 
- Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., Berlin (DE),
- S.C. New Hope S.R.L., Resita (RO), 
- Fritidsforum. Stockholm (SE)
- Stichting Educatieve Projekten (NL, coördinator), 
- Beykoz Belediyesi, Beykoz (TR) 

Contactgegevens:
Instelling:  Stichting Educatieve Projekten (NL)
Adres:  Regentesselaan 22
Postcode/plaats:  3818 HJ Amersfoort
Telefoonnummer:  033-4630920
Contactpersoon:  Henri Braakenburg 
E-mailadres:  step.henri@planet.nl
Website:  www.lp-lp.eu

Dichtbij de politiek, 

de politiek dichtbij
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Eén van de speerpunten van Learn for Life is plattelandsontwikkeling & 

educatie. De afgelopen jaren nam Learn for Life, vaak in samenwerking met 

Doarpswurk in Friesland, het initiatief tot diverse lerende partnerschappen en 

expertbijeenkomsten op dit gebied. Stichting Doarpswurk is een organisatie 

die zich richt op het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang 

en de leefbaarheid van het Friese platteland. Dorpsbelangen en dorpshuizen 

spelen daarin de hoofdrol. Het project LILLA richtte zich op de bijdrage van 

educatie aan plattelandsontwikkeling en Learning Heart onderzocht de 

educatieve rol van dorpshuizen. In de workshop/training Vital Villages leren 

de deelnemers hoe zij duurzame inclusieve dorps- en streekvisies kunnen 

maken met zo veel mogelijk bewoners. Bij deze activiteiten werd steeds 

duidelijker dat het belangrijk en urgent is om duurzame initiatieven van 

dorpen te stimuleren en te ondersteunen. Individuele burgers zetten 

zich vaak volop in voor duurzaamheid, maar als heel dorp kan je een 

grotere stap zetten, mits er voldoende draagvlak voor is en mits de 

bewoners over de juiste competenties beschikken. Duurzaamheid betreft in dit verband 

niet alleen energiemaatregelen (zonnepanelen, windmolens en dergelijke), maar ook 

sociale initiatieven zoals gemeenschappelijke moestuinen, aandacht voor betekenisvolle 

sociale verbanden en zorg voor elkaar. Het Netwerk Duurzame Dorpen organiseert de 

ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en 

ideeën en laat dorpen elkaar inspireren. Dit netwerk heeft haar basis in Friesland en 

dorpen uit andere provincies haken hierbij aan. Natuurlijk is het dan zinvol om niet alleen 

in het eigen (Fries)land te kijken maar ook te leren van ervaringen van dorpen in andere 

landen. Vanuit deze overtuiging is, op initiatief van Stichting Doarpswurk en Learn for 

Life, het lerend partnerschap SMART ontstaan.

Via het SMART project wilden de partners leren van ervaringen in en van dorpen in de 

partnerlanden. Hoe start je het proces naar een duurzaam dorp? Hoe vergroot je het 

Project: SMART: duurzame dorpen en educatie

SMART is een project 
dat onderdeel 

uit maakt van de Ru
ral Academy, het 

samenwerkingsverban
d tussen Learn for 

Life en Doarpswurk, 
waarin de rol van 

educatie in relatie t
ot duurzaamheid 

en leefbaarheid word
t onderzocht. Het 

project is wel genom
ineerd, maar dingt 

niet mee naar de Int
ernationale Prijs. 

Groepsdiscussie
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draagvlak bij bewoners en dorpen en bereik je een situatie van ownership? Welke bijdrage 

speelt educatie bij de ontwikkeling van duurzame dorpen? Op welk moment en op welke 

wijze zet je educatie in dit proces in? Hoe zorg je ervoor dat de betrokkenen over de juiste 

competenties beschikken? 

Tijdens de eerste bijeenkomst in 

Azeitao in Portugal stelden de partners 

het werkprogramma vast en werden 

enkele lokale bedrijven bezocht. 

Vervolgens organiseerden SMART 

partners vier thematische workshops, 

vele studiebezoeken en een aantal 

ontmoetingen met lokale/regionale 

organisaties en vrijwilligers. In ieder 

gastland nam een bredere groep van lokale 

geïnteresseerde organisaties, experts en 

vrijwilligers deel aan deze workshops en 

bezoeken. Tijdens de studiedag in Norfolk 

(UK) kwam aan de orde hoe het proces 

naar gezamenlijke duurzame activiteiten 

start en wat het perspectief van Transition 

Towns (lokale gemeenschappen die zelf aan 

de slag gaan om hun manier van wonen, 

werken en leven duurzamer te maken) is. 

Duurzaam dorp Reepham werd bezocht. 

In Nederland vond in Oosterwolde een 

seminar plaats over het realiseren van (een 

netwerk van) duurzame dorpen en de rol 

van de diverse stakeholders daarbij. Het 

Drentse dorp Balinge vormde daarbij een 

mooie illustratie. In Balinge kwam ook 

de toerusting van vrijwilligers en andere 

bewoners aan de orde. In het Sloveense 

Radece werd ontdekt welke bijdrage van 

studiekringen om duurzame plattelandsontwikkeling te stimuleren en sociale cohesie 

te versterken. Hier werd ook kennis gemaakt met diverse vormen van duurzaam en 

educatief toerisme. De tweede bijeenkomst in Norfolk stond in het teken van het 

experimenteren met nieuwe methoden en technologieën, met name een web stream 

event waarbij met twee discussiefora “live” via internet werd uitgezonden en het gebruik 

van digitale stemkasten en whiteboards waarmee je in korte tijd de mening van grotere 

groepen bewoners in kaart kan brengen. De Living Library werd ingezet als middel om 

te leren van de ervaringen van lokale activisten. In West IJsland werd een dorp met een 

duurzaamheidscertificaat bezocht, een voorbeeld van verbrede duurzame landbouw en 

van duurzaamheidseducatie. 

Alle partners organiseerden een eigen ‘tweede cirkel’ van betrokken organisaties 

en experts, waarmee de projectresultaten besproken werden en gekeken werd naar 

toepassing in eigen land of regio. 

De SMART website geeft de gezamenlijke resultaten weer. Op deze site staan 

projectpresentaties, Skype-interviews met lokale vrijwilligers uit de partnerlanden en 
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Voorbeeld van een vitaal dorp

Volkstuin in Reepham, Norfolk
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tal van goede praktijkvoorbeelden: 

duurzame dorpen Reepham en Balinge, 

erfgoed- en landschapsprojecten, de 

Natural Step (een not-for-profit organisatie 

die zich inzet voor training, advies en 

onderzoek in duurzame ontwikkeling), 

Netwerk Duurzame Dorpen, Living 

Library, studiekringen, brede landbouw 

en educatie, duurzaam toerisme, 

waarbij het verkrijgen en behouden van een Ecocertificaat als Earth Check de motor 

is. In zijn algemeenheid gaf SMART de partners een inspirerende boost aan de verdere 

ontwikkeling van beleid rond duurzaamheid en educatie.

Naast de gezamenlijke resultaten zijn er voor iedere partner specifieke resultaten te 

melden. In het geval van Nederland springen dan met name de studiekringen in het oog. 

In Slovenië vormen deze studiekringen kleine betekenisvolle educatieve kernen zijn, 

waar de deelnemers veel met/van elkaar leren, de resultaten 

van hun proces publiek maken en op deze wijze een goede 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de lokale omgeving. 

Op grond hiervan besloot Learn for Life een pilot Studiekringen 

(of Actietafels) Leefbaarheid te starten in onder meer Midden 

Drenthe. Ook wordt de toepassing van Living Library en web 

stream nader bekeken. 

De SMART partners blijven ook na het project met elkaar 

in contact. Door SMART en voorgaande samenwerkings-

activiteiten is een informeel netwerk ontstaan waarbij de 

organisaties elkaar op de hoogte houden van relevante 

ontwikkelingen rond duurzaamheid. De Grundtvig 

nascholingscursus Vital Villages is één van de plekken waar 

professionele en vrijwillige staf van de organisaties die direct of 

indirect betrokken waren bij SMART verder kunnen werken aan 

de voorwaarden voor een leefbaar platteland.

Soort project 
Grundtvig Lerend Partnerschap 

Partnerlanden: 
- RCC Norfolk, UK
- Junta de Freguesia de Sao Lourenco – Azeitao, PT
- Kulturno turisticni rekreacijski center Radece, SI
- Centre for Lifelong Learning West Iceland, IS
- Stichting Doarpswurk en Learn for life, NL
 
Contactgegevens:
Contactpersoon Doarpswurk: Tom Vellinga 
E-mailadres: tvellinga@doarpswurk.nl
Contactpersoon Learn for Life: Lidwien Vos de Wael 
E-mailadres: lvosdewael@platformlearnforlife.nl

Website: - http://beasmartcommunity.wordpress.com/

Balinge: Fusieschool De Wenteling 

Reepham: electrische minibus
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Remco is een jongeman die 17 juni 2012 bij ons kwam op advies van de 

gezondheidsdienst. Hij kon niet lezen en schrijven. Bij onderzoek bleek dat hij 

geen of nauwelijks letterkennis had. Hij is vader van twee jonge kinderen en 

werkt als Steigerbouwer bij BLS-Nederland.

Remco startte zijn schoolcarrière op de LOM school in ’s-Hertogenbosch 

waarna hij het middelbaar onderwijs volgde op een ZMLK-school. Hij heeft 

cursussen gevolgd om zich een beetje op te kunnen werken voor zijn huidige 

werk. Cursusmateriaal werd door zijn vrouw voorgelezen.

“Ik heb de taal niet leren beheersen, het is allemaal een beetje op een hoop 

gehouden, en als je het niet kan doen - dan moet je handen werken. Ik heb 

echte werkhanden.”

Wat betekent het voor jou om deze cursus te volgen? Zonder erbij na te 

denken antwoord Remco spontaan: “Een heel nieuw leven!” 

Dit korte interview met Remco en medecursisten is te zien 
op http://goo.gl/rPtjj (omroep brabant)

Veilig en vakkundig werken is van levensbelang in de bouw. Effectief en helder 

communiceren is een voorwaarde voor veilig werken. Uw autochtone en allochtone 

medewerkers moeten elkaar kunnen begrijpen tijdens instructie, uitvoering en overdracht 

van het werk. En dat begint met goede beheersing van de Nederlandse taal. Technische 

termen , veiligheidsvoorschriften, werkinstructies, foutmeldingen en controlelijsten: 

medewerkers in de bouw moeten kunnen lezen en schijven om hun werk goed te kunnen 

doen. Met veel verschillende talen op de werkvloer liggen misverstanden en onveilige 

situaties snel op de loer.

Remco heeft de stap naar de taalles gezet. Hij heeft doorzettingsvermogen getoond door 

ondanks zijn ongeletterdheid cursussen te volgen en daarvoor mondelinge examens te 

doen. Dat kon omdat zijn vrouw hem thuis alle lesstof voorlas. Die tijd ligt nu achter hem. 

Zijn leven is inderdaad veranderd. Hij kan zich inmiddels beter zelf redden en er is een 

nieuwe wereld voor hem open gegaan. 

Remco is een echte Topper, omdat hij alle lessen volgt die hij kan volgen. Hij oefent 

dagelijks en is zeer gemotiveerd. Remco enthousiasmeert iedereen in zijn omgeving om te 

gaan leren lezen en schrijven. Zijn 

lezen en schrijven gaat inmiddels 

al zo goed dat zijn nieuwe doel is 

een opleiding te gaan volgen om 

‘voorman’ te worden. Op eigen 

lees- en schrijfkracht!

Topper: Remco van der Vorst (1978)               

Remco kon niet lezen
 en schrijven. Hij 

had geen of nauweli
jks letterkennis. Hij 

is een Topper omdat
 hij alle lessen volg

t 

die hij kan volgen, d
agelijks oefent en 

zeer gemotiveerd is. 
Remco spoort iedere

en 

in zijn omgeving aan 
om toch echt te ler

en 

lezen en schrijven. 

Doorzetter
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Wali Shapour, geboren te Nejrab was in Afghanistan officier bij defensie. Onder 

het regime van de Taliban werd het leven voor hem zuur gemaakt en is toen 

in 1997 naar Nederland gekomen als vluchteling. Hij is getrouwd met Homira 

Yusofi en is vader van vier kinderen waarvan drie in Kaboel en één in Arnhem 

is geboren. In Nederland heeft hij na 1 jaar AZC eerst Nederlands geleerd 

en daarna op projectbasis enkele kortdurende banen gehad. Vrij snel heeft 

hij zich aangesloten bij de Afghaanse vereniging in Arnhem en later bij de 

landelijke Afghaanse organisatie UvAViN waar hij later penningmeester en 

daarna voorzitter werd. 

Hij heeft een lange lijst van opleidingservaringen:

• Academie voor kleurrijk leiderschap “Post - Hbo” (COS Gelderland) sep. 2012 - feb. 2013 

• Beroepsopleiding Autorij -instructeurs (BOAA te Arnhem) okt. 2009 - sep. 2010

• Training voorzitten & vergaderen (Volare te Arnhem) mei - juni 2007

• Training vergaderingtechniek (Volare te Arnhem) 2007 februari - maart 2007

• Kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt en sollicitatietraining 2005 - 2006

• Cursus Digitale Allochtona (Osmose te Arnhem) 2005

• Medewerker beheer ICT MBO3 (Rijn IJssel College te Arnhem) 2003 - 2005

• ICT Service medewerker MBO2 (Rijn IJssel College te Arnhem) 2001 - 2003

• Beroepen oriëntatie digitale vaardigheden (Rijn IJssel College te Arnhem) 1999 - 2001

• Economie en Politicologie (Militaire Universiteit te kabul in Afghanistan) 1983 - 1985

• Lyceum (Militaire Middelbare School te Kabul in Afghanistan) 1980 - 1983 

We laten hem hier zelf zijn eigen verhaal vertellen:

“In het begin was het voor mij als een nieuwkomer, als vluchteling in Nederland heel 

moeilijk. Het niet beheersen van de Nederlandse taal, een vreemde cultuur en niet te 

vergeten het Nederlandse weer. Alles was vreemd en onbekend voor mij. Ik was een 

ontheemde, ontheemd van mijn land, van mijn dierbaren en familie, van mijn werk en 

positie als officier. In Nederland was ik opeens niemand, een anoniem mens. Het voelde 

alsof ik niet meer dan een nummer was. Ik stond op en ging naar bed met veel leed, 

zorgen, vragen, en sporen van oorlog en wreedheden. Psychisch was ik een wrak. Een 

anonieme persoon in een vreemd, onbekend land dat mij wel een bepaald veilig gevoel 

gaf. Ik vroeg mij telkens af wat ik hiermee moest. Hoe kan ik hier mijn gezin onderhouden, 

kinderen opvoeden, grootbrengen en ervoor zorgen dat wij ons hier thuis konden gaan 

voelen. Het voelde net als een spoorloze verdwijning in een woestijn. 

Ik kwam tot de conclusie dat er iets moest gebeuren en ik in Nederland aan mijn toekomst 

moest gaan bouwen. Mijn West-Europese avontuur was begonnen. Ik besloot eerst 

Topper: Wali Shapour (1967)

Wali Shapour is 

een ontheemde 

Afghaanse man die i
n

1997 naar Nederland 

is gekomen als 

vluchteling. Momente
el 

woont hij in Arnhem 
en heeft een eigen 

bedrijf, een rijschool
. Zijn cursisten zijn e

rg 

divers, maar autochto
ne Nederlanders zijn 

momenteel in de mee
rderheid. 

Daarnaast is hij best
uurder bij de landelij

ke 

organisatie van Afgh
aanse 

vluchtelingen in Nede
rland, 

UvAViN.

Er moest iets gebeuren
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omgeving en mogelijkheden te verkennen. Ik wilde weer iemand zijn die meetelde. 

Zonder Nederlandse taal liep ik geregeld tegen betonnen muren aan. Ik ben begonnen 

met het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast was ik druk bezig met het verkennen 

van mijn nieuwe wereld en begon ik mij ook te verdiepen in de Nederlandse cultuur 

en levenswijze, de politieke structuur. Wat vinden zij belangrijk, hoe zijn de onderlinge 

verhoudingen als mens, als buur, hoe is het land opgebouwd enz. Ik had tevens erg veel 

behoefte aan sociale netwerken en het leren kennen van mensen. Contact zoeken met 

lotgenoten was een belangrijke opgave voor mij zelf. Zo kon ik bepaalde ervaringen en 

gevoelens misschien met hen delen, met mensen delen die in hetzelfde schuitje als ik 

zaten. Dat hielp goed en na ieder contact en gesprek voelde ik mij gesteund, opgelucht. 

Ook kwam ik aan veel informatie die voor mijn gezin en kinderen nuttig waren zoals 

onderwijsmogelijkheden, instanties waar je terecht kunt met hulpvragen enz. Dit was voor 

mij een manier van leren leven in een nieuw land geworden. Een land dat mij steeds meer 

een vertrouwd gevoel gaf.

Zodra ik de Nederlandse taal redelijk onder de knie kreeg, startte ik meteen met een MBO 

opleiding in de ICT sector. Na het afronden van deze opleiding, heb ik drie jaar gewerkt als 

praktijkinstructeur ICT bij het Rijn IJssel College te Arnhem. Hierna heb ik zes maanden als 

archiefcoördinator via een re-integratie bedrijf bij de gemeente Elst gewerkt. Ik voelde mij 

opeens meerwaardig, had weer zelfvertrouwen. Ik was bezig en er gingen af en toe wat 

deuren voor mij open. Want ik heb daarna ook nog twee jaar bij de Landmacht, onderdeel 

van de Nederlandse krijgsmacht gewerkt als wervingscoördinator voor een specifieke 

doelgroep en als Afghaanse tolk gewerkt. Na het projectperiode bij de landmacht stond 

ik weer op straat. In begin werd ik even moedeloos. Vele sollicitaties leverden niets op. 

Toen besloot ik weer door te gaan leren, maar wat! Na vele overwegingen koos ik voor 

de opleiding rijinstructeur en startte in 2010 mijn eigen bedrijf, ‘Verkeersschool Arnhem’. 

Ik ben momenteel een trotse eigenaar van deze rijschool, alleen ook dat ging niet zonder 

slaag en stoot. 

Deze werkgelegenheid heb ik met veel moeite bereikt, want ik was 

ook niet zo bekend met het hebben van een eigen bedrijf hebben. 

Ook de werkcultuur van het herkomstland was anders dan hier. 

De ingewikkelde regels, wetten, hoe kan ik dat allemaal leren en 

handhaven. Het niveau van mijn Nederlands was op onderdelen 

niet voldoende. Ik stond tijdens mijn opleiding weleens voor een 

dilemma - stoppen of doorgaan. Uiteindelijk door extra tijd en 

energie er in te steken, heb ik mijn certificaat behaald. Uiteindelijk 

was ik net zo succesvol als mijn Nederlandse groepsgenoten. 

Door dit spanningsveld op school wist ik mijn Nederlandse taal 

verder te ontwikkelen. Dus niet opgeven, even in de billen knijpen 

en doorgaan. Ik heb nu mijn werk, mijn gezin heeft een warm 

onderdak en ik beschik nu over veel sociale contacten en een 

netwerk. Ik stimuleer nu mijn kinderen om zo veel mogelijk te leren 

en te studeren. Ik geloof dat ik voor hen een motiverend voorbeeld 

ben en weet haast zeker dat het allemaal goed terecht komt met 

mij en mijn gezin in Nederland.”

Dit is het levensverhaal van de heer Wali Shapour in een notendop. 

Deze persoon is een echte Topper, omdat hij altijd vooruit kijkt, 

positief is ingesteld en strijdlustig is en nooit opgeeft. 

Projectbijeenkomst Unie van 

Afghaanse Verenigingen in 

Nederland (UvAViN)
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Tonnie is 66 jaar en verzorgt in haar woonwijk en als vrijwilligster bij de 

ouderenbond veel activiteiten en ondersteunt mensen die moeilijk ergens 

kunnen komen. Omdat ze moeite had met de computer is ze op les gegaan bij 

het ROC Nijmegen. Daar kwam ze er achter dat ze ook veel moeite heeft met 

de Nederlandse taal. 

Ze is in de les een hele betrokken en behulpzame cursist. Om die vaardigheid 

is ze gevraagd om de mentortraining te volgen om andere cursisten in 

de les nog beter te kunnen ondersteunen. Ze vindt dit erg leuk en kon 

daardoor de stap naar het ambassadeurschap maken. Ze heeft ook 

een ambassadeurscursus gevolgd. Nu is ze ook alweer een paar jaar 

ambassadeur. Ook zit ze als vrijwilligster in ABC Gelderland.

Als mentor ondersteunt ze in de les cursisten die meer moeite hebben 

met basisvaardigheden. Ze stimuleert anderen om door te gaan en hun 

problemen te overwinnen. Ze geeft anderen zelfvertrouwen door te 

benoemen wat ze al wel kunnen. Ze is zelf een heel goed voorbeeld omdat ze laat zien 

hoe ze zelf dingen heeft aangepakt en hoe ze haar angst overwonnen heeft.

Als ambassadeur weet ze anderen over de streep te halen om ook iets te doen met zaken 

waar ze tegen aanlopen. Ze staat op markten en durft mensen op een plezierige open 

manier aan te spreken waardoor mensen geraakt en gestimuleerd worden.

Ze geeft regelmatig voorlichtingen over laaggeletterdheid en weet daar eigen 

voorbeelden heel goed naar voren te halen waardoor mensen zien wat het betekent 

om moeite te hebben met lezen en schrijven. Ze regelt soms ook eigen voorlichtingen, 

waarbij ze haar eigen contacten gebruikt. Zo heeft ze in haar eigen gezondheidscentrum 

voorlichting gegeven op een fantastische manier.

Leermeester: Tonnie Toonen (1946)              

Tonnie is een vrouw v
an 66 jaar en is 

zeer betrokken in ha
ar woonwijk en 

actief in de ouderenb
ond. Ze is mentor, 

ambassadeur en vrijw
illigster.

Zelfvertrouwen geven
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In haar vrijwilligerswerk is ze actief bij de KBO en weet daar andere mensen te motiveren 

om mee te doen. Ze is heel attent en zorgzaam. 

Wat Tonnie tot een echte Leermeester maakt is dat ze in de ambassadeurstraining zelf een 

grote stap heeft gezet. Ze vond het eng voor groepen te staan, maar ze liet zich daardoor 

niet weerhouden, want ze wilde het ook leren. Ze heeft daarin versteld gestaan van 

zichzelf en is er nu terecht heel trots op. Ze gebruikt deze ervaring ook weer om anderen 

te stimuleren.

Ze is bescheiden, maar duidelijk in haar verhaal en weet anderen door haar open houding 

mee te nemen. Ze geeft andere mensen zelfvertrouwen door goed naar ze te luisteren en 

ze te stimuleren om hun kansen te pakken en zich te ontwikkelen.

Ze is zorgvuldig en attent en heeft oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van de ander.

Anderen beschouwen haar als een leermeester, omdat ze op zo’n prettige manier kan 

helpen en anderen zelfvertrouwen geeft, waardoor ze gestimuleerd worden om het zelf 

te doen. Ze kan ook de kansen zien die het voor haar biedt door anderen te helpen. Ze 

laat zich niet snel van de wijs brengen, waardoor de anderen ook niet van slag raken.

Ze schaamt zich niet als ze het zelf niet weet. Ze gaat naast haar medecursist zitten en 

neemt het initiatief om het samen uit te zoeken. Door haar verhaal kan ze heel goed de 

ander bewust maken van wat laaggeletterdheid voor iemand betekent 

Onderstaand twee uitspraken na een voorlichting aan MBO studenten:

 “Door het verhaal van Tonnie, de ambassadeur kon ik me er een voorstelling van maken, wat ik als 
verpleegkundige kon doen. Situaties die in mijn stage voorkwamen kon ik nu plaatsen.”

 “Door het horen van het verhaal van ervaringsdeskundige Tonnie kan ik me voorstellen hoe het is om 
laaggeletterd te zijn. Zie ik hoe waardevol de cursus voor iemand is.” 

Weer plezier in leren
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The Storybag werkt met veel verschillende doelgroepen; voor bedrijven, 

vrijwilligers, geinteresseerden in het algemeen. Verder is de Storybag 

momenteel betrokken bij twee andere Europese projecten: ‘T-Story’ (verhalen 

vertellen voor educatie en trainingen op alle niveaus) en ‘Reshape your story’ 

(verhalen vertellen als middel om kwetsbare groepen bij leerprocessen te 

betrekken).

Het genomineerde project ‘Strengthening the community’ is een Gruntvig 

workshop waarin 20 “gewone” Europeanen leerden hún verhaal te vertellen 

door middel van verschillende technieken. Deze technieken kunnen ze 

inzetten in hun eigen gemeenschap als daar behoefte aan is. De technieken 

helpen mensen hunn eigen kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Het is 

een vorm van “empowerment”. De door Storybag ontwikkelde workshop 

is niet uitsluitend bedoeld als een vrije inschrijving voor individuen, maar 

kan ook worden ingezet bij beleidsmakers, organisaties in ontwikkeling 

etc. Ditmaal was de workshop specifiek gericht op vrijwilligers met een duidelijke 

maatschappelijke taak, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers in buurthuizen.

Er was veel belangstelling voor de workshop: 180 aanmeldingen. Hieruit werden er 20 

geselecteerd in de leeftijd van 23 - 69 jaar (14 vrouwen en 6 mannen) uit Italië, Frankrijk, 

Ierland, Engeland, Noord-Ierland, Roemenië, Finland, Turkije, Duitsland en Denemarken.

De workshop was opgebouwd rond de volgende onderwerpen:

• Dag 1: de kracht van verhalen leren begrijpen - presentatie en definities – ervaringen, 

verwachtingen en doelen van de deelnemers - een leercontract opmaken

• Dag 2: leren begrijpen dat de kracht van verhalen werkelijk effect heeft op het 

vormgeven van je identiteit en bestemming: hoe geven we verhalen vorm, hoe vormen 

verhalen ons - het heersende verhaal en wat het dominante verhaal in het debat is - de 

relatie tussen mij en de algemene opinie

• Dag 3: dit inzicht op een praktische wijze toepassen op gemeenschappen en 

organisaties die veranderingen ondergaan, met een conflict om moeten leren gaan of 

vernieuwing zoeken - ethiek en transparantie, gemeenschapsproblemen, thema’s die 

ontstaan, de planning van je verhaal, het verloop, het ontwikkelen van een voorstel en 

een missie

Project: Stengthening the Community by Storytelling 

The Storybag verbindt
 mensen door 

middel van verhalen 
en helpt mensen 

via technieken hun ve
rhaal aantrekkelijk, 

efficiënt of duurzaam te
 vertellen.                                 

Verhalen in ontwikkeling
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• Dag 4: empowerment van gewone 

burgers / leden van de gemeenschap - 

verspreidingsstrategieën, visueel en digitaal je 

verhaal vertellen, het perfectioneren van het 

verhaal, het delen van verhalen

• Dag 5: afronding: het verhaal waarmee je 

thuis wil komen - wie gaat je daarbij helpen - 

evaluatie van de workshop

Gedurende de workshop en ook achteraf 

informeerden we de deelnemers over relevante 

websites om verder te bestuderen en/of toe 

te passen (bijvoorbeeld verhalencirkels, en je 

verhaal digitaal vertellen).

Tijdens de week was er sprake van een zeer goede atmosfeer met heel veel positieve 

energie, de groep was enthousiast, geïnspireerd, nieuwsgierig en er was een goede 

samenwerking met elkaar. De algemene teneur was dat men heel veel geleerd had over 

werken met verhalen of nieuwe mogelijkheden ervan had ontdekt in hun eigen leven en 

in hun gemeenschap. 

Een deelnemer aan deze workshop vermeldde als persoonlijk succes: “Om vooroordelen 

en angst binnen een gemeenschap weg te nemen en elkaar juist positief te beïnvloeden”. 

En als tastbaar resultaat: één van de deelneemsters ging een “story circle” opzetten met 

een groep daklozen waar zij mee werkte met als doel verhalen te delen om elkaar zo te 

ondersteunen. Een ander resultaat: weer een andere deelnemer zette thuis zijn eigen 

workshop op met als doel: “keeping the story alive for the next generation.” 

Enige tijd na afloop van de workshop is onder de deelnemers nagegaan of ze zelf al actief 

aan de slag waren gegaan met een eigen storytelling workshop en het grootste gedeelte 

zei daarop ‘ja’. 

De workshop is genomineerd omdat het een eenvoudig en 

kleinschalig project is waarvan de impact groot is en dat toch 

makkelijk overdraagbaar, omdat het toepasbaar is op iedere 

leeftijdscategorie en (culturele) achtergrond. Sterker nog, het 

zou juist als bindmiddel kunnen dienen bij groepen mensen met 

heel verschillende achtergronden . Soort project 
Grundtvig Workshop

Partners: 
- Deelnemers uit vverschillende EU-landen 

Contactgegevens:
Instelling:  The Storybag
Adres:  Minister Hartsenlaan 3
Postcode/plaats:  1217 LR Hilversum
Telefoonnummer:  035-6400646 / 06-55336465
Contactpersoon:  Peter Frühman
E-mailadres:  peter@storybag.nl

Website:  www.storybag.nl

Peter Frühmann, BA, BSc
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SeniorWeb maakt de digitale wereld toegankelijk voor iedereen die daar 

hulp bij kan gebruiken. Zij wil alle vijftigplussers de vele mogelijkheden van 

de computer en het internet laten ervaren. Sinds 1996 heeft SeniorWeb 

honderdduizenden senioren wegwijs gemaakt in de wereld van computers, 

internet en e-mail. SeniorWeb is er voor iedereen: van de prille beginner tot de 

gevorderde computergebruiker. 

Dit doet SeniorWeb onder andere door begrijpelijke en betaalbare computer- 

en internetcursussen op maar liefst 400 plaatsen in het land te organiseren. 

Meer dan 3000 vrijwilligers delen hun kennis en zijn de drijvende krachten 

achter deze activiteiten. Iedereen kan een cursus bij een SeniorWeb 

Leercentrum volgen.

Daarnaast biedt SeniorWeb stap voor stap uitleg en handige tips die 

verschijnen in het kwartaalblad Enter, de nieuwsbrief en op de website. 

Zo is een schat aan waardevolle informatie over alle leuke en handige 

computermogelijkheden voor iedereen binnen handbereik.

Met de PCHulp-dienst biedt SeniorWeb tevens hulp bij computerproblemen, 

want er kan soms iets misgaan. Deskundige vrijwilligers helpen dan via 

internet, per telefoon of zelfs aan huis.

Met het Europese project TAO, dat staat voor Third Age Online, wil SeniorWeb 50-plussers 

meer laten meedoen aan online communities.

Onderzoeksinstellingen en (senioren)communities uit Zwitserland, Duitsland en Nederland 

werken mee aan het driejarige project dat afloopt in september 2013. TAO maakt deel 

uit van het Europees programma ‘Ambient Assisted Living’ en wordt in Nederland 

gefinancierd door ZonMw.

Uit diverse onderzoeken wordt duidelijk dat senioren nog weinig gebruikmaken van 

online communities. Ze onderschatten de mogelijkheden, terwijl het juist een verrijking 

kan zijn voor de sociale interactie. Uit ledenonderzoek van SeniorWeb blijkt dat leden 

interesse hebben in het gebruik van online contactdiensten, maar daar tegelijkertijd 

huiverig voor zijn. SeniorWeb doet daarom het volgende om 50-plussers meer mee te 

laten doen in online communities:

• ze informeert leden over sociale media.

• ze werkt aan verbetering van de eigen Webcontact-diensten.

• ze ondersteunt het initiatief Wiki Loves Monuments.

Sociale media
SeniorWeb heeft samen met Visual Steps zes boeken uitgebracht over sociale media. 

Facebook,Twitter, Hyves, Schoolbank, Messenger en Skype komen aan bod in deze 

Specials. De boeken bevatten praktische handleidingen voor het gebruik van sociale media 

en nuttige informatie en tips. Verder worden vrijwilligers van SeniorWeb, Ambassadeurs 

genoemd, tijdens regionale sessies bijgepraat over sociale media en worden ze 

ondersteund bij het geven van workshops hierover.

Webcontact-diensten
De Webcontact-diensten van SeniorWeb (Fotowedstrijd, Forum, Mailgroepen, Trefpunt 

en Vraag & Aanbod) worden door een klein aantal leden gebruikt. De uitdaging is 

daarom de dienstverlening beter toe te snijden op de wensen van SeniorWeb-leden en 

Project: Third Age Online van SeniorWeb

Met Third Age Online 
wil SeniorWeb 

vijftigplussers meer 
laten meedoen 

aan online communiti
es Onderzoek 

sinstellingen en (sen
ioren) communities uit

 

Zwitserland, Duitslan
d en Nederland werk

en 

mee aan het driejarig
e project dat afloopt 

in september 2013. 
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de drempels voor deelname aan Webcontact-diensten te verlagen. In verschillende co-

creatiesessies heeft SeniorWeb in nauwe samenwerking met zijn leden en ambassadeurs 

deze Webcontactdiensten verregaand verbeterd en vernieuwd.

Wiki Loves Monuments
SeniorWeb ondersteunt Wiki Loves Monuments door promotie van de jaarlijkse 

fotowedstrijd. Het doel van dit initiatief is het verzamelen van foto’s van alle 

monumenten over de hele wereld. De foto’s worden onder meer gebruikt voor de 

gratis internetencyclopedie Wikipedia. Deelname aan Wiki Loves Monuments is relatief 

laagdrempelig. Iedereen kan ergens een foto van een (rijks)monument maken en zo 

meedoen.

SeniorWeb heeft daarmee duidelijk de drempels verlaagd om senioren actief gebruik te 

laten maken van Web 2.0-toepassingen, zoals Facebook, Wikipedia en YouTube.

In dit proces heeft de organisatie, in het kader van Third Age Online, ook haar eigen 

achterban ingezet om middels co-creatie en andere participatieve methoden haar eigen 

diensten te verbeteren en samen te vernieuwen. De betrokken leden wisten zodoende zelf 

mede vorm te geven aan de volgende stappen die SeniorWeb onderneemt om de digitale 

wereld toegankelijker te maken voor alle leeftijden!

SeniorWeb heeft via Third Age Online in een Europese context kunnen aantonen dat haar 

aanpak, met de hulp van talloze en enthousiaste vrijwilligers, een ongelooflijke impact 

heeft in Nederland, waar SeniorWeb voor en door senioren in heel het land begrijpelijk en 

betaalbaar computeronderwijs biedt voor ieder niveau. In Europa heeft SeniorWeb tevens 

haar kennis rond alle facetten van het succesvol opzetten en laten draaien van een online 

seniorenplatform, vrijwilligersmanagement en het bieden van 

educatieve producten voor en door senioren kunnen doorgeven 

aan alle deelnemers van Third Age Online als een best practice. 

De ondersteunende onderzoeksgroep, de Collaborative 

Creativity Group, heeft gezien hoe SeniorWeb met Third Age 

Online andere online (senioren)communities in Europa, zoals 

Seniorweb Zwitserland, Wikimedia Duitsland, Seniornett 

Noorwegen en Seniorennet België heeft kunnen inspireren en 

de weg doen wijzen.

Alle documentatie rond Third Age Online is beschikbaar op 

www.thirdageonline.eu.
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Soort project 
Ambient Assisted Living
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Partners consortium:  
- Bern University Applied Sciences, CH
- Seniorweb, CH
- Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche 
 Weiterbildung der Universität Ulm, DE
- Access for All, CH
- SeniorWeb, NL
- UNU-Merit Maastricht University, NL
- MD-Systems, CH
- Terzstiftung, CH
- Zeix AG, CH
- WikiMedia, DE

Contactgegevens

Instelling:  SeniorWeb

Contactpersoon:  Kai Grabenhorst

Adres:   Christiaan Krammlaan 8

Postcode/plaats:  3571 AX Utrecht

Telefoonnummer:  030-2769965

E-mailadres:  kgrabenhorst@seniorweb.nl

Website:   www.seniorweb.nl

                  www
.thirdageonline.eu

Projectmaterialen
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Uitgeleide: Je kunt meer dan je denkt

Wat maakt het verschil?
Zeven genomineerde projecten, vijf leermeesters en zeven toppers strijden om 

de eer. Na lezing van alle beschrijvingen van genomineerden en genomineerde 

projecten rijst onvermijdelijk de vraag wie de winnaars zijn. Op deze pagina’s 

vindt u het oordeel van de jury. Het was lang niet altijd makkelijk om tot een 

unaniem oordeel te komen. Het verschil tussen winnaars en genomineerden 

is vaak gering en afhankelijk van details. Er deden twee 60-plussers mee, vier 

50-plussers, vier 40-plussers en drie 30-plussers. Hoe vergelijk en beoordeel 

je de leergeschiedenis van een 67-jarige en een 30-jarige? Het is bekend 

uit onderzoek dat mannen minder aan volwasseneneducatie deelnemen 

dan vrouwen. Het is ook bekend dat vrouwen vroeger vaak minder 

kansen hadden dan mannen. Hoe weeg je die man-vrouw verschillen 

(drie mannen, negen vrouwen)? En hoe beoordeel je verschillen in 

geboorteland? Van de Toppers komen dit jaar vier mensen oorspronkelijk 

uit een niet-westers land tegenover drie uit Nederland zelf. Ook bij de 

projecten is het niet altijd makkelijk vergelijken: het ging maar liefst 

om zes verschillende soorten projecten (qua karakter, duur, omvang, 

partnership, regelgeving) en acht specifieke, moeilijk te vergelijken thema’s. 

De uitkomsten zijn niet altijd makkelijk te meten en te vergelijken. Resultaten en ook 

eindproducten verschillen nogal van elkaar. Sommige genomineerden coördineerden een 

project, andere waren deelnemer - is dat meer dan een gradueel verschil?

Diversiteit
Makkelijker is het vast te stellen dat de oogst aan toppers, leermeesters en internationale 

projecten dit jaar opnieuw groot, rijk en divers is geweest.

Trends
Het is ook belangrijk om te constateren dat er door de nominatie en uitverkiezing weer 

een aantal trends uitspringen en daarmee extra aandacht krijgen. In de eerste plaats hoe 

multicultureel we blijken te zijn en hoe belangrijk het is om daar ook aandacht aan te 

blijven besteden. Interculturele communicatie dient tegenwoordig zonder meer tot de 

basisvaardigheden gerekend te worden. Projecten als INTEGRA, Express & Connect en 

Strengthening the Community by Stortytelling onderstrepen dat, evenals de activiteiten 

van mensen als Martun Elbakyan, Wali Shapour, Janice Gonzales en Homa Rasouli. Ook 

binnen het ouderenwerk worden de nodige interculturele activiteiten organiseert (zie het 

werk van Heili Bassa). Dat brengt ons tegelijkertijd bij een tweede trend, namelijk dat er 

meer en positiever aandacht voor ouderen is. De vergrijzing van de samenleving wordt 

niet alleen als een bedreiging, maar vooral ook als een nieuwe kans gezien. Daarom is 

het van groot belang dat mensen ook op latere leeftijd blijven leren. Deaf Elders Sharing 

en Third Age Online zijn daar een goed voorbeeld van. Ook de persoonlijke geschiedenis 

van Tonnie Toonen, Joop Moormann, Martun Elbakyan, Divna Pucarevic en Trudi Jeninga 

illustreren dat met hun activiteiten als taalambassadeur, patiëntenbelangenbehartiger, 

vrijwilliger bij de ouderenbond of in het vluchtelingenwerk. Ouderen zijn overal en 

we worden allemaal ouder. Reden genoeg om daar aandacht aan te besteden en te 

beklemtonen. Des te langer mensen actief blijven leren, des te makkelijker ze in de 

samenleving blijven staan. Een derde trend die opvalt is dat informeel en niet-formeel 

leren van groot belang is voor vitaal en duurzaam vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk 

dat niet weg te denken is in de samenleving. Of het nu om voedselzekerheid gaat, om 

De winnaars 

Internationale Prijs 2013: 

Pressure Line voor het INTEGRAproject 

Aanmoedigingsprijzen:

SeniorWeb voor het project THIRD AGE ONLINE 

The Storybag voor het project ”Strengthening 

the community by storytelling”.

Topper 2013 in de categorie 50+: 

Trudi Jeninga

Topper 2013 in de categorie basisvaardigheden: 

Divna Pucarevic

Topper 2013 in de categorie vrijwilligerswerk:

Wali Shapour

Leermeester 2013 in de categorie vrijwilligers:

Tonnie Toonen

Leermeester in de categorie professionals:

Heili Bassa
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lokale politiek of om duurzame dorpen. NL Doet! Mirjam Bloedjes van de Vrijwilligers 

vacature Bank is daar als beroepskracht zeer nauw bij betrokken, maar eigenlijk zijn 

alle genomineerden op de een of andere manier actief in een of andere vorm van 

vrijwilligerswerk. 

Taal als basis
Wat u wellicht ook is opgevallen is hoe cruciaal kennis van de Nederlandse taal is: het 

goed kunnen lezen, schrijven en spreken. Alle genomineerde Toppers noemen dit, al 

maakt het natuurlijk wel verschil of je vanuit een andere moedertaal Nederlands moet 

leren of dat je na lang verzwijgen er voor uit komt dat je je taalkennis moet verbeteren 

om mee te kunnen blijven komen. Lezen en schrijven is cruciaal. Daar ligt ook de link 

en de overlap tussen het Festival van het Leren de Week van de Alfabetisering. Bij het 

Festival ligt vooral het accent op wat mensen er vervolgens mee doen: of en hoe ze 

daardoor actiever in de samenleving gaan participeren. Toch ontneemt alle aandacht 

die aan kennis van de Nederlandse taal gehecht wordt ons een beetje het zicht op de 

andere “key competencies” die in de Europese Unie zo belangrijk gevonden worden. Denk 

bijvoorbeeld aan digitale vaardigheden, om kunnen gaan met gegevens uit wetenschap 

en technologie, sociale en culturele vaardigheden, ondernemerschap, het leren leren 

en kennis van een vreemde taal. Naar verwachting zijn dit stuk voor stuk cruciale 

sleutelcompetenties voor de toekomst. Zoals u heeft kunnen zien hebben veel projecten 

een Engelse titel, die vaak meer zegt dan een vertaling daarvan. Dat ontdekken, leren 

inzien en leren hanteren wordt ook steeds belangrijker. Engels als tweede taal. 

Extra aandacht
Minder opvallend, maar zeker niet minder belangrijk is dat de oogst van 2013 ons ook 

attendeert op bijzondere problemen en specifieke doelgroepen. 

Afasie
Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, 

lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als 

gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed 

functioneren, noemt men dat afasie. Veel mensen ondervinden tijdens hun vakantie in 

het buitenland de frustratie van het niet goed kunnen duidelijk maken wat ze bedoelen 

of het niet goed begrijpen wat de ander zegt. Zelfs in landen waarvan wij menen de 

taal goed te beheersen, zoals Engeland of Frankrijk, merken we dat bijvoorbeeld bij een 

doktersbezoek. In landen waarvan we de taal minder goed beheersen, zoals Portugal, 

Turkije of zelfs China, worden onze communicatiemogelijkheden met de lokale bevolking 

steeds beperkter. Mensen met afasie ondervinden dagelijks deze problemen. Dankzij 

de nominatie van Geertje Janssen als Leermeester werden we hier nog eens extra op 

gewezen. Wist u dat naar schatting ongeveer 30.000 mensen in Nederland afasie hebben? 

En dat van der 48.000 mensen die jaarlijks een beroerte krijgen, hiervan ongeveer 20% 

ten gevolge daarvan een afasiestoornis oploopt? Dat naar schatting zo`n 75% van de 

mensen met afasie arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van de afasie? En dat ongeveer 70% 

van de mensen met afasie het gevoel hebben dat anderen het contact met hen vermijden 

vanwege de communicatieproblemen? Afasie is een verschil met vaak grote gevolgen. 

Doofheid
Het project Deaf Elders Sharing vraagt ook extra aandacht voor doven in het algemeen. In 

Nederland zijn circa 1,3 miljoen mensen die niet alles kunnen horen. Dat is dus ongeveer 

één op de twaalf mensen. Omstreeks 475.000 mensen ondervinden in het dagelijkse leven 
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hinder van hun gehoorverlies. Ca. 10.000 - 13.000 mensen zijn doof of zwaar slechthorend. 

Doven zijn er in allerlei soorten: zwaar slechthorenden, plots- en laat doven, prelinguaal 

doven (doof bij geboorte), meervoudig gehandicapte doven, doof-blinden en allochtone 

doven. Geluid is erg belangrijk. Het kan als waarschuwing dienen, het vertelt wat er om 

je heen gebeurt en het is erg belangrijk in het contact met andere mensen. Niet alleen 

omdat je hoort wat iemand zegt, maar ook hoe die persoon het zegt. Het belang van deze 

informatie wordt vaak onderschat. Omdat dove mensen niets horen, missen zij al deze 

informatie en alle terloopse informatie waar je niet bij stil staat. Radio is niet toegankelijk 

en te weinig Nederlandstalige televisieprogramma’s zijn ondertiteld. Veel doven lopen in 

de huidige informatiemaatschappij vaak automatisch een informatieachterstand op. Het 

leren spreken is voor de meeste prelinguaal doven tijdrovend en inspannend. Het resultaat 

is vaak matig. Ook het leren lezen en begrijpen van geschreven Nederlands is moeilijk, 

omdat het is gebaseerd op klanken. Daarom is voor doven Nederlands een tweede taal, 

de Nederlandse Gebarentaal is hun natuurlijke taal. Gebarentaal is een echte taal met 

een eigen grammatica en eigen gebarenschat. Je kunt alles ‘zeggen’ in Gebarentaal. Het 

grootste gedeelte van de doven werkt in de industrie, de dienstverlening of op sociale 

werkplaatsen. Het is voor doven niet altijd makkelijk om een baan te vinden. Veel dove 

jongeren vinden het moeilijk om een beroep kiezen. Het probleem is dat voor veel 

opleidingen geen tolkuren worden vergoed of dat door het tolkentekort geen tolken 

beschikbaar zijn. Doven vinden het een groot knelpunt dat ze vaak weinig kansen op 

promotie hebben.

Toegang tot de arbeidsmarkt
Tenslotte is het belangrijk om ook nog te onderstrepen is dat in veel van de beschrijvingen 

en passant naar voren komt dat niet-formeel leren ook direct van belang is in relatie tot 

toegang tot de arbeidsmarkt. Veel beleidsmakers zien dit nog al te makkelijk over het 

hoofd, maar Janice is via de Nederlandse les en het vrijwilligerswerk toch maar aan de 

slag gegaan als masseuse en gaat een beroepsopleiding in de zorg volgen. Homa wordt 

via uitzendwerk bij een sociale werkplaats weer opgeleid als arbeidsmarkt gekwalificeerd 

assistent (AKA). Wali is het gelukt om via verschillende banen een eigen rijschool te 

De officiële opening van het 

festival in 2012 door 2e kamer lid 

Kathleen Ferrier en de Toppers!
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Belgium (Flanders)
My playing is learning, my learning is 

playing; It’s wisdom, it’s virtue, which I 

crave for.    

Bulgaria
One learns as one lives.

  

Cyprus
I live and learn.   

  

Estonia
Learn to live and live to learn.    

Finland
Learning is for everyone, no matter what 

their age!

  

Hungary
You have to learn in Hungarian and World, 

you have to learn all things unfold on 

earth. 

   

Iceland
Sense is needed for the one who travels 

widely.

  

Slogans uit andere landen rond het Festival van het Leren:

Lithuania
The roots of learning are bitter, but the 

fruits are sweet.

  

The Netherlands
You are more capable than you think you are. 

   

Norway
Lifelong learning in an inclusive society.

  

Romania
Learning is not worth a penny, if the courage 

and the joy are lost on the way.  

Slovenia
Only that culture do I count as true.

Which concerns the will, heart and head - 

all three!

  

Switzerland
Learning is like paddling against the current - 

as soon as you stop you go backwards.

     

United Kingdom
Learning isn´t a solitary road...

there are always others to travel with.

starten. En Remco is dankzij de taallessen zover gekomen dat hij nu een opleiding tot 

voorman in de bouw gaat volgen. En te oud om te leren? Trudi is na haar vijftigste dankzij 

haar doorzettingsvermogen als een ruwe diamant ontdekt als zorgassistent bij demente 

bejaarden. Divna heeft via het behalen van een ervaringscertificaat na haar vijftigste 

weer een baan gekregen bij een leerwerkloket. Leren en werken worden meer en meer 

met elkaar verbonden. We zijn dan ook verheugd dat het UWV dit jaar actief heeft 

meegedacht over het nomineren van toppers.

Zelfoverwinning
Blijft de vraag over: wat is winnen? Het is al een mijlpaal om genomineerd te zijn. Dat 

is op zich al een erkenning van je prestatie en een publiekelijke waardering. Even in 

het middelpunt staan en in het zonnetje gezet worden. De extra publiciteit is ook mooi 

meegenomen.

Maar het belangrijkste is en blijft dat mensen erin geslaagd zijn iets te realiseren 

waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze dat zouden realiseren. Winnen is primair een 

zelfoverwinning. Doorkrijgen dat je iets kunt. Merken dat je iets kan bereiken. Geloven 

dat het je gaat lukken. De grootste winst is het zelfvertrouwen dat 

je nodig hebt voor de toekomst. Niet voor niets is de slogan van het 

Nederlandse Festival van het Leren: je kunt meer dan je denkt.   

De volledige juryrapporten zijn vanaf 
15 september te vinden op 

http://platformlearnforlife.nl
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Toppers, Leermeesters en Projecten: De oogst van 2013


