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Aan het college van burgemeester en wethouders  

van de gemeente Zwolle 

Postbus 10007 

8000 GA Zwolle 

 

Zwolle, 24 november 2021 

 

Onderwerp: Advies beleidsplan basisvaardigheden gemeente Zwolle 2022 – 2026 
 

Geacht College, 
 
Op 11 november ontving de Participatieraad het beleidsplan basisvaardigheden gemeente Zwolle 2022-
2026. Op 15 november hebben leden van de Participatieraad het beleidsstuk doorgenomen. Daarbij zijn 
ook Toegankelijk Zwolle en de Seniorenraad betrokken. Daarnaast hebben wij het onderwerp 
‘laaggeletterdheid’ besproken op 11 november in onze klankbordgroep Participatie en inkomen en op 15 
november in de klankbordgroep Wmo. In onze klankbordgroepen gaan we met inwoners van Zwolle in 
gesprek over beleid en uitvoering in het sociaal domein.   
 
Algemeen 
Het voorgestelde beleid is een voortzetting en aanscherping van het huidige beleid. De Participatieraad 
adviseert in dit lokale beleid te kiezen voor ambities die de basisvaardigheden voor haar inwoners op het 
vastgestelde basisniveau brengt. Dit zal ook positieve effecten geven op andere terreinen zoals 
gezondheid en schuldenproblematiek. 
De gemeente koppelt lage basisvaardigheden aan lokaal gezondheidsbeleid en onderwijs kansenbeleid. 
Dat is een goede eerste stap echter zijn er nog veel meer beleidsplannen waarmee een link te leggen is en 
meer partners om mee samen te werken. De Participatieraad adviseert om de koppeling met overige 
beleidsplannen te beschrijven en deze ook in een uitvoeringsagenda vast te leggen.   
 
Monitor 
We complimenteren de gemeente met de regionale monitor die van start gaat komend jaar. De 
Participatieraad vindt het belangrijk dat inzichtelijk wordt wat de effecten zijn van de inzet voor betere 
basisvaardigheden zodat het aanbod steeds meer op maat gemaakt kan worden en daarmee ook moeilijk 
bereikbare inwoners bereikt kunnen worden. De Participatieraad adviseert om bij de ontwikkeling en de 
resultaten van de monitor ervaringsdeskundigen en adviesraden uit de regio te betrekken.   
 
Ervaringsdeskundigen  
De Participatieraad adviseert om ervaringsdeskundigen in te zetten op diverse terreinen. Denk hierbij aan 
hulp bij het doorbreken van taboes, het bereiken van inwoners die moeilijk bereikt worden maar ook aan 
het samen ontwikkelen van een uitvoeringsplan rondom basisvaardigheden. Maak gebruik van wat er 
landelijk al aanwezig is zoals stichting ABC.  
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Preventie  
De Participatieraad waardeert het dat de gemeente Zwolle met het voorgenomen beleid wil inzetten op 
het terugdringen van het hebben van lage basisvaardigheden maar adviseert in de toekomst meer in te 
zetten op preventie. 
 
Inleiding  
De Participatieraad adviseert om in de inleiding duidelijk te omschrijven wat de gemeente verstaat onder 
basisvaardigheden en op welke doelgroep(en) de gemeente zich richt.  
 
Op pagina 6 beschrijft de gemeente de opbrengst van het huidige beleidsplan aan de hand van de doelen 
die daarin werden gesteld. De Participatieraad adviseert om in de inleiding te beschrijven wat het huidige 
plan heeft opgeleverd en waar aanscherping plaatsvindt. Het komende beleid is een vervolg op wat al 
diverse jaren plaatsvindt. 
 
Motivatie  
De gemeente beschrijft in deze beleidsnota de verplichting die zij vanuit haar wettelijke taak dient te 
voldoen om lage basisvaardigheden tegen te gaan. De Participatieraad adviseert om niet alleen deze 
externe motivatie te omschrijven maar ook de interne motivatie. Wat is de reden dat de gemeente Zwolle 
graag wil werken aan het vergroten van basisvaardigheden voor haar inwoners? Wat levert het inwoners 
en de gemeente op?  
 
Taalgebruik  
Op pagina 5 schrijft de gemeente dat er in Nederland ‘nog steeds’ veel mensen met lage 
basisvaardigheden zijn. De Participatieraad adviseert om dit beleidsplan te controleren op taalgebruik die 
stigma’s of taboes kunnen versterken. Op het moment dat de gemeente schrijft dat er ‘nog steeds’ veel 
mensen zijn met lage basisvaardigheden, ervaren sommige inwoners dit alsof het probleem bij de 
inwoner wordt neergelegd 
 
Integrale aanpak en samenwerking 
Lage basisvaardigheden gaan vaak samen met belangrijke dingen in het leven zoals, vitaliteit, financiën en 
gezondheid. De gemeente werkt met diverse partijen samen. De Participatieraad adviseert om deze 
samenwerking te verstevigen en ook intern binnen de gemeente beter samen te werken zodat er zowel 
intern als extern sprake is van een integrale aanpak om onder andere lage basisvaardigheden tegen te 
gaan.  
 
Op pagina 8 beschrijft de gemeente de link met het onderwijskansenbeleid. Goed dat deze link gelegd 
wordt. De gemeente zet ouders van kinderen in om basisvaardigheden te vergroten. Dit kan helpend zijn. 
De Participatieraad adviseert om ouders daarbij te ondersteunen. De Participatieraad adviseert om niet 
alleen materiaal me te geven aan ouders maar meer ondersteuning te bieden. Alleen het meegeven van 
materiaal is onvoldoende wanneer ouders eveneens lage basisvaardigheden hebben. We zien dit graag 
opgenomen in deze paragraaf.  
 
De gemeente beschrijft in deze beleidsnota de samenwerking met o.a. de huisarts en paramedische 
praktijken. De Participatieraad adviseert dit veel breder te trekken. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal 
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raadslieden, kerken, sportverenigingen en werkgevers. Zij kunnen een signalerende rol hebben en 
inwoners verwijzen.   
Daarnaast adviseren we om te omschrijven op welke wijze de gemeente proactief aan de slag gaat en de 
winst die men behaalt op andere fronten te benoemen. De investering die de gemeente doet om lage 
basisvaardigheden tegen te gaan levert volgens ons veel op. Niet alleen in tevredenheid en welzijn van de 
inwoners maar ook in financiële zin. Inwoners die meer zelfredzaam zijn voelen zich over het algemeen 
vaak lekkerder in hun vel en doen minder beroep op zorg- en dienstverlening. Er is winst te behalen op 
vele fronten. De Participatieraad adviseert om dat te omschrijven en daarbij ook anderen zoals 
zorgverzekeraars te betrekken. Ook zij kunnen belang hebben bij het tegengaan van lage 
basisvaardigheden.    
 
Cijfers en tabellen  
In hoofdstuk 2.2 schrijft de gemeente dat er geen cijfers bekend zijn. In het hoofdstuk daarvoor worden er 
aannames gedaan en cijfers genoemd maar deze zorgen bij de leden van de Participatieraad voor 
onduidelijkheid. De Participatieraad adviseert om geen aannames te doen maar de komende periode te 
gebruiken om inzicht te krijgen en vervolgens te omschrijven over hoeveel inwoners het gaat.  
 
Ambitie  
In het beleidsplan staat de volgende ambitie omschreven: ‘We willen ons bereik jaarlijks met 5% 
vergroten. Op die manier bereiken we in starten we in 2022 325 nieuwe trajecten (per jaar), oplopend 
naar 375 nieuwe trajecten in 2025.’  
De Participatieraad adviseert om de lat hoger te leggen, de doelen smart te formuleren en hierbij 
ervaringsdeskundigen, onderwijs en andere partijen te betrekken.  
 
Taboes 
De Participatieraad ondersteunt van harte de gedachte om het taboe rondom lage basisvaardigheden te 
verbreken. We adviseren om hier (actief) breed op in te zetten. Ga naar uitkeringsgerechtigden, minima 
en bijvoorbeeld de formulierenbrigade. Maak de formulierenbrigade beter bekend en zet hen in om 
mensen met lage basisvaardigheden in beeld te brengen. 
 
Zet ook overige inwoners van Zwolle in. Zorg voor een campagne zodat men inwoners met lage 
basisvaardigheden herkent. Inwoners kunnen als ‘ogen en oren’ in de wijk en stad, fungeren en anderen 
de weg naar hulp wijzen. Letterlijk aan de hand meenemen. 
Op pagina 13 schrijft de gemeente bij doel 2: ‘We zetten in op herkennen, erkennen en doorverwijzen van 
inwoners met lage basisvaardigheden.’ De Participatieraad adviseert om hierbij ook ‘begeleiden’ op te 
nemen. Doorverwijzen is niet altijd voldoende. Inwoners dienen ook begeleid te worden.   
  
Uitvoering  
Op pagina 10 beschrijft de gemeente plannen. Er staat dat de aanpak basisvaardigheden geen op zichzelf 
staande aanpak is. Dat is een goed streven. De Participatieraad adviseert te omschrijven op welke wijze u 
hier concreet vorm aangeeft. Daarnaast adviseren we om de Participatieraad en ervaringsdeskundigen te 
betrekken bij het uitvoeringsplan en gebruik te maken van kennis en goede voorbeelden die er lokaal, 
regionaal en landelijk zijn.  
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Communicatie  
In hoofdstuk 3.3.3 beschrijft de gemeente de communicatie. Dit is een belangrijk onderdeel uit dit 
beleidsplan omdat veel staat of valt met goede communicatie. De Participatieraad adviseert diverse, waar 
nodig innovatieve, manieren van communicatie te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefonisch 
contact wanneer een inwoner nog niets van zich heeft laten horen, pictogrammen in brieven te gebruiken 
of out-reachend te werken.  
Daarnaast is de Participatieraad van mening dat de communicatie zich niet alleen dient te richten op 
inwoners met lage basisvaardigheden maar ook op professionals, werkgevers en anderen. Lage 
basisvaardigheden moeten meer zichtbaar worden zodat inwoners beter geholpen kunnen worden.    
De Participatieraad adviseert om het lokale aanbod overzichtelijker te maken, zodat duidelijk is waar 
inwoners en anderen terecht kunnen voor hulp. Beschrijf wie wat doet en op welke wijze daarin wordt 
afgestemd zodat inwoners en andere partijen als ogen en oren kunnen fungeren en de weg kunnen 
wijzen richting hulp.  
 
Digitale vaardigheden 
De Participatieraad adviseert om specifiek aandacht voor de doelgroep ouderen te hebben waar het gaat 
om digitale vaardigheden. Werk hierin preventief om ook de aankomende ouderen nu al te betrekken 
zodat lage basisvaardigheden bij deze inwoners voorkomen worden.   
 
Tot slot  
In april 2020 heeft de Participatieraad Zwolle samen met zeven andere adviesraden geadviseerd over het 
regionale plan ‘basisvaardigheden’.  (Link naar het advies.). We hebben in dit lokale advies een link gelegd 
met diverse thema’s die regionaal ook aan bod kwamen.  
 
 
Mocht ons advies aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan horen we dat graag.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aljona Wertheim 
Voorzitter Participatieraad Zwolle 
 
 
 
 
 
 

https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2020/08/Advies-basisvaardigheden.pdf

