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Provinciale Staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT 
 

Den Haag, 9 augustus 
 

Geachte Statenleden,  
 
Namens Het Forum AtotZ wend ik mij tot u voor het volgende. Het Forum AtotZ is een 
onafhankelijk platform dat bestaat uit 28 prominente Nederlanders die zich samen 
inzetten voor een geletterde samenleving. Vanuit deze betrokkenheid wil ik uw inzet 
vragen.  
 
Op dinsdag 8 september 2009, de dag die UNESCO heeft uitgeroepen tot 
Wereldalfabetiseringsdag, ondertekenden twaalf gedeputeerden een intentieverklaring en 
overhandigde het aan demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Met deze verklaring sprak ook de provincie de intentie uit zich in 
te zetten voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Hiermee onderschreef iedere 
provincie het belang van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen voor 
duurzame participatie. Een intentie die de kerntaak van de provincie raakt: het creëren 
van werkgelegenheid en het regionaal duurzaam stimuleren van de (kennis)economie. 
 
Een belangrijke actie in de Week van de Alfabetisering 2010 is de evaluatie van de 
provinciale aanpak en de acties die uit de intentieverklaringen in 2009 zijn 
voortgekomen. Het Forum AtotZ wil samen met Stichting Lezen & Schrijven dit moment 
aangrijpen om te communiceren wat er dit jaar daadwerkelijk door uw provincie is 
ondernomen in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid. 

Uit een inventarisatie van Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat uw provincie er positief 
voor staat: 

• laaggeletterdheid aanpakt door goede voorbeelden te verspreiden, samenwerking 
tussen gemeenten stimuleert, kennis en ervaring deelt en gezamenlijke 
initiatieven van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen stimuleert op 
het gebied van laaggeletterdheid; 

• een projectleider laaggeletterdheid heeft. 

U bent dus fors aan de slag gegaan. Naast de reeds ondernomen initiatieven wil 
ik u nog wel een aantal andere mogelijkheden voor vervolgstappen meegeven: 

 
A. Richt een Bondgenootschap AtotZ op  

De Week van de Alfabetisering 2010 biedt een goede aanleiding om dit aan te 
kondigen of zelfs al te lanceren. Een Bondgenootschap AtotZ is een brede 
samenwerking van een groot aantal maatschappelijke partijen. Zij werken samen 
op dit thema en zetten zich gezamenlijk in voor een zo efficiënt, daadkrachtig en 
doelgericht mogelijke aanpak. 



Hoe kan Stichting Lezen & Schrijven de provincie hierbij ondersteunen? 
• Ondersteuning bij het oprichten van een Bondgenootschap AtotZ.  
• Hulp bij het betrekken van partijen bij het bondgenootschap en het 

coördineren van de samenwerking. 
 

B. Stel een projectleider laaggeletterdheid aan  
Dit kan bijvoorbeeld een beleidsmedewerker zijn die voor een aantal uren in de 
week in het bijzonder belast is met het thema laaggeletterdheid en het faciliteren 
van het Bongenootschap AtotZ. 

 
Hoe kan Stichting Lezen & Schrijven de provincie hierbij ondersteunen? 
• Inhoudelijke ondersteuning aan de projectleider. 
• Hulp bij het genereren van media-aandacht. 
• Hulp bij het onderhouden van de contacten met de bondgenoten. 

 

C. Maak gebruik van de mediacampagne 
Stichting Lezen & Schrijven heeft een mediacampagne ontwikkeld om 
laaggeletterden te stimuleren een cursus lezen en schrijven te volgen. De 
provincie kan bijvoorbeeld zendtijd en/of advertentieruimte inkopen bij regionale 
omroepen en provinciale vervoersdiensten. 

Hoe kan Stichting Lezen & Schrijven de provincie hierbij ondersteunen? 
• Gratis ter beschikking stellen van de mediacampagne. 

Voor vragen en/of informeren kunt u contact opnemen met Soler Berk, themamanager 
Stichting Lezen & Schrijven. U kunt hem bereiken via 070 - 302 2663 of via 
sb@lezenenschrijven.nl.

Wij zien uit naar een inspirerende en succesvolle samenwerking. Ik zal samen met Het 
Forum AtotZ een beroep op uw inzet doen voor een geletterde samenleving. Als bijlage 
stuur ik u de advertentie van Het Forum AtotZ, die op vrijdag 16 juli in de Telegraaf 
verscheen en op zaterdag 17 juli in het NRC Handelsblad.  
 

Met vriendelijke groet,  
mede namens Het Forum AtotZ 

Ed Nijpels 
Lid Het Forum AtotZ 
 


