Bondgenootschap bijeenkomst Nijmegen
Lisanne Veraart van Stichting Lezen & Schrijven trapt de bijeenkomst met de bondgenoten uit regio
Nijmegen af. Ruim dertig vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor de aanpak van
laaggeletterdheid in Nijmegen zijn aanwezig. Na de inleiding geeft Lisanne het woord aan Roy Breuer
van gemeente Nijmegen, die samen met zijn collega Sarah Albers terugblikt op de vorige bijeenkomst
met het bondgenootschap.
Sarah: “Ons bondgenootschap is een bondgenootschap waarin niemand echt een leider is. Het is van
ons allemaal, en niet van één iemand in het bijzonder. Nu ontstaat de vraag hoe je zo’n
bondgenootschap meer tot bloei kan laten komen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.”
Uit de aandachtspunten die naar boven kwamen tijdens de vorige bijeenkomst met het
bondgenootschap zijn een aantal acties voor de komende jaren gedestilleerd. Één daarvan is het
tekenen van een nieuw convenant en het sluiten van een taalakkoord. Deze twee actieplannen zullen
helpen het bondgenootschap resultaatgerichter en meer concreet te maken.
Na de plenaire uitleg kwam het gezelschap in beweging en namen de aanwezigen een aantal
stellingen onder de loep.
Stelling
1. Wat bondgenoten bindt is dat zij allen een rol willen spelen in de
aanpak van laaggeletterdheid.
2. Ons bondgenootschap is zelfsturend en heeft geen leider nodig.
3. Bondgenoten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
praktische organisatie (bijeenkomsten, notulen, uitnodigen,
social media).

Eens / oneens
Unaniem eens

4. Het voorzitterschap van het bondgenootschap dient te rouleren.

Overwegend eens

5. Bondgenoten die hun afspraken niet nakomen krijgen een
boete.

Overwegend oneens

6. Ik zeg hierbij toe dat mijn organisatie een opdracht aanvaardt.

50/50

Stelling 3:
Hans Driessen: “Als je de
verantwoordelijkheid laat
rouleren onder de partners
blijft iedereen alert”

Stelling 2:
Jose Keetelaar: “Ervaring heeft
geleerd dat het wel heel fijn is
als er een kapitein op het schip
is. Dat iedereen wel mee kan
denken en input kan leveren,
maar dat er één iemand is die
de grote lijnen in de gaten
houdt.”

Stelling 4:
Dilemma. Het
verdelen van de
uren en de
verantwoordelijk
heid onder de
bondgenoten
enerzijds, goed
functionerende
voorzitter en één
gezicht
anderzijds.

Overwegend eens
Overwegend eens

Stelling 5:
Bram Esselink: “Als iemand
na een half jaar zijn
doelstelling niet heeft
gehaald, en dit na een tijdje
meld, kun je het ook zien
als een hulpvraag. Hier
hebben we als
bondgenootschap ook een
rol in, om elkaar te
ondersteunen en mee te
denken.”

Na het bespreken van de stellingen ontstond er tijdens het plenaire onderdeel een discussie over het
taalakkoord en de afspraken. Er is nog onduidelijkheid over de te nemen stappen en het toekomstige
convenant en taalakkoord. De aanwezige bondgenoten hebben nagedacht over hoe zij kunnen
bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid in Nijmegen en omgeving.
Deze input is middels post-its verzameld en gebundeld:

