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Samenvatting
Binnen Zilveren Taalcompetenties staat de ontwikkeling van een
taalactiviteitenaanbod voor ouderen (75+) centraal. Uit onderzoek
blijkt dat laaggeletterdheid een reëel probleem is onder ouderen: een
op de vijf heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan
met de computer. Tegelijkertijd verwachten we dat mensen steeds
langer zelfstandig blijven: taalbeheersing is daar een belangrijke
voorwaarde voor. Laaggeletterdheid onder ouderen heeft tot gevolg
dat een deel van deze groep zich minder goed financieel kan redden,
vaker gezondheidsproblemen ervaart, minder kennis van chronische
ziekten heeft en minder goed de weg kan vinden in de digitale wereld
(De Greef & Segers; 2016).
Weinig aanbod
Toch blijft deze doelgroep vaak buiten beeld als het gaat om
taalscholing. Met bestaand (educatie)aanbod worden vooral
volwassenen tot 50 jaar bereikt. Omdat zorginstellingen zowel een
vindplaats voor oudere doelgroepen als ondersteuner (welzijns- en
zorgverlener) zijn, kunnen zij een belangrijke rol spelen in initiatieven
om taalvaardigheden van laaggeletterde ouderen te versterken.
Expertise op het gebied van taal ontbreekt echter onder de
professionals in zorginstellingen. Om die reden hebben
zorginstellingen, onderzoekers en een taalaanbieder de krachten
gebundeld om samen een taalaanbod te ontwikkelen voor oudere
doelgroepen.
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Kansrijke aanpakken
Om een evidence-based taalactiviteitenaanbod te ontwikkelen is
allereerst een literatuurstudie uitgevoerd naar kansrijk taalaanbod
voor deze doelgroep. Ouderen hebben voornamelijk intrinsieke
motieven om te leren, zoals de behoefte aan zelfontplooiing,
verrijking en horizonverbreding. Ouderen leren om gemiste kansen in
het eerdere onderwijs te compenseren, bij de tijd te zijn en een actieve
rol te spelen in de samenleving. Ruimte voor maatwerk, aanbod dat
aansluit bij de belevingswereld en interessegebieden van ouderen en
informeel leren (waarbij de focus niet sterk ligt op leren in de formele
schoolcontext), blijken belangrijke succesfactoren. Wanneer familie
en vrienden ouderen ondersteunen en aanmoedigen blijven ouderen
vaker gemotiveerd. Daarnaast vinden ouderen het prettig als zij de
mogelijkheid krijgen om met deelgenoten te praten over geleerde
ervaringen.
Wensen van ouderen
Naast literatuuronderzoek is in een behoeftenonderzoek onder ruim
170 cliënten van twee ouderenzorginstellingen (intra- en
extramuraal) in kaart gebracht aan welke activiteiten behoefte is,
zowel in het algemeen als specifiek in relatie tot taal. De doelgroep in
de zorginstellingen, die deelnam aan het behoeftenonderzoek, is
gemiddeld 84 jaar oud, vaker vrouw dan man en meestal laagopgeleid
met Nederlands als moedertaal. Veel voorkomende problemen van
deze groep ouderen komen voort uit eenzaamheid,
gezondheidsproblemen en praktische taalproblemen (zoals
formulieren invullen of de administratie doen). Ouderen geven aan dat
hun wereld kleiner wordt en hun netwerk vooral bestaat familie en
(klein)kinderen. Er vinden relatief weinig activiteiten buitenshuis
plaats. Daaraan is wel behoefte, maar het ontbreekt vaak aan
(praktische) mogelijkheden. Ouderen zijn bijvoorbeeld vaak niet
mobiel genoeg om aan activiteiten buitenshuis deel te nemen: gebrek
aan vervoer vormt dan een praktische belemmering.
Taal als sociale activiteit
De ondervraagde ouderen zijn vooral geïnteresseerd in het
ondernemen van sociale activiteiten. Wat betreft het gebruik van
basisvaardigheden geven ze aan veel te lezen (zoals de krant) maar
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weinig gebruik te maken van internet, terwijl daar wel behoefte aan is.
Er is behoefte aan taalondersteuning in relatie tot gezondheid, plezier
beleven, contacten opdoen en onderhouden.
Ruim vier op de tien ouderen lopen risico om laaggeletterd te zijn,
blijkt uit het onderzoek onder de zorginstellingen. Deze ouderen
ervaren vaker gezondheidsproblemen, lezen minder vaak en hebben
minder contact met familie, vrienden en kennissen dan ouderen die
niet tot de risicogroep behoren. Daarnaast blijkt dat deze groep minder
interesse heeft om met taal bezig te zijn, terwijl hier juist winst
behaald kan worden: moeite met lezen en schrijven kan een
belemmering vormen voor hun zelfredzaamheid (De Greef & Segers;
2016).
Vier pilots
Deze uitkomsten leveren -samen met de resultaten van de
literatuurstudie- vier uitgangspunten op voor het ontwikkelen van
pilots met activiteitenprogramma’s op het gebied van taal in de
ouderenzorg:
• organiseer het aanbod dichtbij de ouderen;
• focus op intrinsieke motivatie: stel de eigen leerwens, plezier en
talent centraal;
• focus op maatwerk: ruimte voor eigen wensen en invulling;
• focus op samen doen: aandacht voor sociale contacten.
Lokale aanpak
In de pilots is gekozen voor een lokale aanpak, ontwikkeld door
ouderenzorginstellingen (Stichting Vughterstede en DSV Verzorgd
Leven) en taalaanbieder Alsare. Stichting Vughterstede en DSV
Verzorgd Leven zijn in 2017 gestart met twee pilotgroepen, één op elke
locatie. Na 20 weken is de pilot geëvalueerd, en bijgesteld door Alsare
aan de hand van de feedback van deelnemers, trainers, en de
zorginstelling. Daarna zijn in 2018 de laatste twee pilotgroepen
uitgevoerd. Artéduc en Kohnstamm Instituut zijn verantwoordelijk
voor het vooronderzoek (literatuurstudie en behoeftenonderzoek) en
voeren tijdens de pilot een evaluatie- en impactonderzoek uit.
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Wervingsactiviteiten
In totaal hebben 53 ouderen aan de pilotgroepen deelgenomen.
Sommige pilotgroepen hadden bij aanvang van het project te maken
met te weinig instroom van ouderen. Met name de extramurale
doelgroep (ouderen die buiten zorginstellingen wonen) bleek lastig te
bereiken. Deze groep ervaart waarschijnlijk ook meer
schaamtegevoelens in relatie tot taalproblemen. Om de instroom te
verbeteren hebben de zorginstellingen sterk ingezet op aantrekkelijke
wervingsactiviteiten die ook mensen van buiten de zorginstellingen
trekken: een wervingsmiddag in de zorginstelling met een taalquiz
(een voorbeeld is in de toolkit opgenomen) en Nederlandstalige
muziek met een hapje en een drankje. Deze spel- en muziekelementen
komen ook duidelijk terug in het taalactiviteitenaanbod.
Diverse doelgroep
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de pilotgroepen te maken kregen
met instroom van ouderen met zeer diverse achtergronden. Deelnemers
waren hoog- en laagopgeleid, sommigen waren beginnend
dementerend en veel ouderen hadden fysieke beperkingen. Met name
de intramurale groep kampte met meer problemen op cognitief gebied.
Dat leidt tot zeer verschillende wensen en verwachtingen van ouderen
ten aanzien van het taalaanbod. De pilotgroepen hebben als gevolg van
de diverse instroom niet alleen de ‘klassieke’ laaggeletterde groep
bereikt (laagopgeleide ouderen die vaak al op jongere leeftijd moeite
hadden met lezen en schrijven), maar ook mensen die actief bezig
willen blijven of ouderen die kampen met cognitieve achteruitgang
vanwege ziekte. Omdat er ruimte was voor maatwerk, was de
diversiteit van de groep geen probleem.
Leerwensen focusten op drie kernvragen:
- Hoe hou ik vast wat ik heb? Oefenen is belangrijk om lees- en
schrijfvaardigheden te onderhouden. Voor een deel van de
ouderen geldt dat schrijven (motoriek) of lezen (zicht) vanwege
fysieke beperkingen steeds lastiger wordt.
- Hoe kan ik bijblijven? Relatief veel ouderen ervaren steeds minder
mogelijkheden om bezig te zijn met taal in het dagelijks leven.
Deze groep zoekt de uitdaging om nieuwe vaardigheden te leren,
4

-

e-mailen, gebruik van een Ipad of smartphone of aan de slag met
het opschrijven van hun levensverhaal voor (klein)kinderen.
Hoe leer ik bij wat heb ik gemist? Extra taalondersteuning voor de
groep met vaak een laag opleidingsniveau en lage niveaus van
taalvaardigheden.

Samen bezig zijn
Voor alle drie de groepen geldt dat actief leren (taalspellen, quizzen)
en de leesactiviteiten favoriet waren. Ook het samen bezig zijn met taal
werd als groot pluspunt ervaren. Tijdens de taalactiviteiten werden
veel persoonlijke verhalen gedeeld. Dit werd door de bewoners als zeer
waardevol ervaren, en er zijn vriendschappen ontstaan. Ouderen
gaven zelf aan dat ze na deelname meer zelfvertrouwen hebben
gekregen, meer contacten en vriendschappen hebben opgedaan en in
een open sfeer persoonlijke ervaringen konden delen. In het
taalmateriaal is veel aandacht voor interactie, om elkaar te leren
kennen en om contacten aan te gaan. Bijvoorbeeld door middel van
opdrachten waarbij de deelnemers uitgedaagd worden om in contact te
komen met anderen.
Organisatorische randvoorwaarden
Vanwege de fysieke beperkingen van de deelnemers is het betrekken
van de zorginstellingen essentieel voor het slagen van de pilots. Zowel
als het gaat om de werving van ouderen als voor het organiseren van
praktische randvoorwaarden.
Bijvoorbeeld:
- een prettige, afgesloten ruimte waar deelnemers persoonlijke
ervaringen kun delen;
- het tijdstip van de bijeenkomsten afstemmen op de dagindeling
van de deelnemers;
- vervoer van en naar de activiteitenlocatie voor zelfstandig
wonende ouderen;
- de inzet van gastvrouwen (koffie en thee);
- een communicatiemedewerker die ondersteunt bij de werving.
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Opbrengsten voor zorginstellingen
Voor de ouderenzorginstellingen bood het project met name nieuwe
kansen op het gebied van het welzijnsaanbod. Een van de opbrengsten
van het project is dat de blik van betrokken zorginstellingen is
verbreed. Er wordt nu anders gekeken naar de rol van taal bij het
bevorderen van het welzijn van cliënten. Zowel het behoeftenonderzoek als de pilots hebben cijfermatige kennis opgeleverd over
het welzijn van cliënten en hoe zorginstellingen dat kunnen
verbeteren. Bijvoorbeeld hoe wijdverbreid eenzaamheid onder ouderen
is en dat samen bezig zijn met taal daar een positieve bijdrage aan
levert. Dat is belangrijke kennis met het oog op een aantal
vernieuwingsprogramma’s in de zorg (zoals Waardigheid en trots)
waarin welzijnsaspecten meer in de schijnwerpers komen te staan. In
hoeverre door de taalactiviteitenprogramma’s daadwerkelijk
zorgkosten omlaag gaan is (alhoewel theoretisch mogelijk) lastig in te
schatten.
Impact op de deelnemers aan de pilots
Naast een evaluatieonderzoek is ook de impact van het
taalactiviteitenprogramma op de oudere deelnemers onderzocht. Dit
brengen we in kaart aan de hand van een zelfevaluatie van twee
uitkomstmaten: de mate van gebruik van taal en digitale vaardigheden
in het dagelijks leven en de sociale impact van deelname aan het
taalactiviteitenprogramma. Zowel bij aanvang als na afloop van het
taaltraject is onder de deelnemers een vragenlijst afgenomen, met een
tussenperiode van circa zestien weken.
Uit de resultaten blijkt dat:
- de helft van de deelnemers aangeeft vaker te lezen;
- bijna twee derde van de deelnemers aangeeft taalvaardigheden
vaker toe te passen in het dagelijks leven;
- vier op de tien deelnemers een vooruitgang op het gebied van
digitale vaardigheden ervaart;
- twee derde van de deelnemers meer zelfvertrouwen heeft;
- de helft van de deelnemers aangeeft meer mensen te ontmoeten
en activiteiten te ondernemen;
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bijna twee derde van de deelnemers een verbetering in de omgang
met privécontacten ervaart;
de helft van de deelnemers aangeeft minder vaak eenzaamheid te
zijn.

Deelnemers ervaren vaker een verbetering als het gaat om het gebruik
van taal en sociale contacten/zelfvertrouwen. Als we de begin- en
eindmeting met elkaar vergelijken blijkt dat deze niet significant van
elkaar verschillen. Mogelijk omdat de respondentengroep die zowel de
voor- als de nameting heeft ingevuld, klein is (N=35). De uitkomsten
van de impactmeting zijn daarom indicatief en bieden vooral
aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Wel zijn de resultaten in
lijn met eerdere studies. Uit onderzoek naar educatietrajecten blijkt
dat 40% tot 60% van de volwassenen na deelname aan een taalaanbod
een toename van sociale inclusie rapporteren (De Greef 2012a; 2012b,
2012c, 2012d).
Ter afsluiting van dit onderzoek is een maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba) uitgevoerd. Een systematische inventarisatie van
alle kosten en baten levert zicht op de (monetaire) meerwaarde van de
pilot. Het uitvoeren van een mkba is echter geen eenvoudige opgave.
Allereerst omdat de projectdoelen en de verwachte baten van Zilveren
taalcompetenties immaterieel van aard zijn: het project beoogt bij te
dragen aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van
ouderen door het verbeteren van de taalvaardigheid. Daarnaast is de
omvang van het pilotonderzoek te klein om harde effecten te kunnen
vaststellen. We kiezen daarom voor een mkba met kengetallen.
De kosten per deelnemer variëren tussen 116,01 euro als wordt
uitgegaan van een interne locatie en de inzet van een vrijwillige docent
tot 507,55 als wordt uitgegaan van een externe locatie met
professional. Om de vertaling van opbrengsten naar monetaire baten
voor deelnemers beter te kunnen onderbouwen, zijn we op zoek
gegaan naar uitkomsten van vergelijkbare projecten (kengetallen).
Voor oudere deelnemers aan de pilots is het kosten-batensaldo
positief: deelname levert naar verwachting een verbetering van
kwaliteit van leven en mogelijk gezondheidswinst op. Deelname levert
7

zorginstellingen -naast de kosten van het activiteitenaanbod- beter
cijfermatig inzicht in het welzijn van cliënten, en een mogelijke
besparing van zorgkosten op. Maar het is van belang om te
benadrukken dat de grootste baten van dit project (kwaliteit van leven,
afname van eenzaamheid) immaterieel van aard zijn.
Alle pilotmaterialen die zijn ontwikkeld binnen Zilveren
taalcompetenties zijn samengevat in een praktische toolkit die door
ouderenzorginstellingen kan worden ingezet om taalaanbod op maat
voor laagtaalvaardige ouderen op te zetten. De toolkit met
handleidingen, talentenscan, methodiek, werkbladen en
voorbeeldartikelen zijn vrij beschikbaar en te downloaden via de
website van Kohnstamm Instituut en Alsare.
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Inleiding
Binnen het programma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW,
SZW en VWS worden interventies ontwikkeld die erop gericht zijn om
laaggeletterdheid te voorkomen (preventieve aanpak op school) en te
bestrijden (curatieve aanpak op latere leeftijd). Veel curatieve
taalondersteuningsprogramma’s zijn gericht op laaggeletterde
volwassenen tot en met 65 jaar.
Oudere doelgroepen blijven vaak buiten beeld: driekwart van de
deelnemers aan het landelijke taalprogramma Taal voor het Leven is 50
jaar of jonger (De Greef, 2014). Ook het aandeel ouderen dat deelneemt
aan educatietrajecten van gemeenten is afgenomen, omdat de meeste
gemeenten prioriteit geven aan taalscholing voor jongere doelgroepen
(bijvoorbeeld in het kader van toeleiding naar werk).
Toch loont het om ook ouderen te betrekken bij taalaanbod. Uit
onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid een probleem is onder ouderen:
een op de vijf heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan
met de computer (Buisman et al., 2013). Laaggeletterdheid onder
ouderen heeft tot gevolg dat een deel van deze groep zich minder
financieel kan redden, vaker gezondheidsproblemen ervaart, minder
kennis van chronische ziekten heeft en minder goed de weg kan
vinden in de digitale wereld (De Greef & Segers; 2016).Tegelijkertijd
verwachten we dat mensen steeds langer zelfstandig blijven:
taalbeheersing is daar een belangrijke voorwaarde voor. Bijvoorbeeld
om een (online) zorgtoeslagformulier in te vullen, bijsluiters te lezen
9

(om verkeerd medicijngebruik te voorkomen) en te communiceren
met zorgprofessionals. Of om (digitaal) contacten te onderhouden met
naasten als mensen minder mobiel worden. Allemaal voorbeelden
waarbij een goede taalbeheersing kan helpen.
Het beleid van veel zorginstellingen voor ouderen (die zowel
intramurale als extramurale zorg bieden aan ouderen) is erop gericht
om de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen. Aandacht
voor taalvaardigheid kan daar een bijdrage aan leveren. Omdat
zorginstellingen zowel een vindplaats voor oudere doelgroepen als
ondersteuner (zorgverlener) zijn, kunnen zij een belangrijke rol spelen
bij initiatieven om taalvaardigheden van laaggeletterde ouderen te
versterken. Expertise op het gebied van taal ontbreekt echter onder de
professionals in zorginstellingen. Om deze reden bundelen
zorginstellingen, een taalaanbieder en onderzoekers in het project
Zilveren taalcompetenties de krachten om samen een taalaanbod te
ontwikkelen voor laaggeletterde ouderen (75+) die verbonden zijn aan
een zorginstelling.
In dit project is gekozen voor een lokale aanpak, ontwikkeld door
ouderenzorginstellingen (Stichting Vughterstede en DSV Verzorgd
Leven) in samenwerking met taalaanbieder Alsare.
Alsare ontwikkelt de methodiek. Artéduc en Kohnstamm Instituut
voeren het evaluatie- en impactonderzoek uit. In het project wordt
taalaanbod dichtbij de ouderen georganiseerd, met veel ruimte voor
maatwerk.
Het project is onderdeel van het programma Tel mee met Taal, opgezet
door de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW),
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn
en Sport (VWS). Doel is om via het actieprogramma initiatieven te
ontwikkelen om de basisvaardigheden van volwassenen op het gebied
van taal, rekenen en ICT te versterken (Ministerie van OCW, 2015). Het
programma focust zich op het ontwikkelen van functionele
basisvaardigheden, die worden ingezet als middel om deelname in de
samenleving te stimuleren.

10

Opzet en Methode
Binnen Zilveren Taalcompetenties staat het vergroten van
taalvaardigheden van ouderen centraal. Doel hiervan is om de
participatie, zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden van
ouderen te vergroten. De term “zilver” benadrukt de kracht die
laagtaalvaardige ouderen hebben om aan een leertraject deel te
nemen.
De overall-doelstelling van het project is drieledig:
- ontwikkelen van taalaanbod specifiek gericht op laagtaalvaardige
ouderen, dat aansluit bij hun leerwensen en -behoeften;
- bijdragen aan de verbetering van de zelfredzaamheid van ouderen
door het verbeteren van de taalvaardigheid;
- ontwikkelen van een praktische toolkit met methodiek,
voorbeeldlessen en tips die door zorginstellingen en
taalaanbieders kan worden ingezet om taalaanbod op maat voor
laagtaalvaardige oudere doelgroepen op te zetten.
Evidence-based taalaanbod
Binnen het project ontwikkelen we een evidence-based taalaanbod
voor ouderen (75+). In alle fasen van het project wordt daarom
onderzoek toegepast.
Dat onderzoek heeft als doel:
- in kaart brengen welke taalproblemen door ouderen in
11

zorginstellingen worden ervaren;
• ontwikkelen van taalaanbod voor laagtaalvaardige ouderen op
maat;
• onderzoek naar succesfactoren voor taalinterventies voor
oudere doelgroepen ouderen
Door middel van een literatuurstudie en behoeftenonderzoek brengen
we vooraf succesfactoren voor taalaanbod voor oudere doelgroepen in
kaart. Op basis hiervan zetten we vier pilotgroepen op, die aan de slag
gaan met taalactiviteiten. In een gefaseerde aanpak proberen we de
aanpak uit, evalueren die met de deelnemers en trainers en stellen die
waar nodig bij. Evaluatieonderzoek brengt in beeld hoe het proces
verloopt. Een voor- en nameting onder ouderen brengt in kaart en wat
de impact is van deelname op de doelgroep (wat betreft
taalvaardigheden, zelfredzaamheid). Interviews en focusgroepen met
deelnemers zorgen voor verdieping.
Daarmee beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen:
- wat is bekend over specifieke taalproblemen die het
maatschappelijk functioneren van oudere doelgroepen
bemoeilijken?
- wat is bekend over de behoeften en motivatie om aan
taalondersteuning deel te nemen?
- aan welke eisen moet een taalinterventie voor ouderen voldoen
om succesvol te zijn (good practices)?
- wat is de impact van de taalinterventies (pilots met
taalactiviteiten) op de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van
oudere doelgroepen?
Methode: procede-preceed als kader voor het pilotproject
Om een onderbouwd taalaanbod voor laaggeletterde ouderen te
ontwikkelen en te onderzoeken maken we in dit onderzoek gebruik
van het PRECEDE- PROCEED model van Green en Kreuter (2005) (zie
figuur 1). Dit model wordt veelvuldig ingezet als probleem- en
risicoanalyse voorafgaand aan de ontwikkeling van interventies
gericht op de bevordering van gezondheid (Carlson, Gielen &
McDonald, 2002; Tramm, Mccarthy & Yates, 2012).
12

Het model bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: PRECEDE en
PROCEED. PRECEDE is gericht op het ontwerpen van interventies en
PROCEED evalueert deze interventies. Uitgangspunt van het model is
de complexiteit en wederkerigheid in interacties tussen mens en
omgeving: zowel gedrag- als omgevingsfactoren beïnvloeden
uitkomsten. Gedrag en omgeving worden op hun beurt beïnvloed door
kennis, opvattingen, waarden en percepties (predisponerende
factoren), beloningen en feedback van anderen (versterkende
factoren) en vaardigheden of hulpbronnen in de omgeving
(conditionele factoren). Bestuur en beleid beïnvloeden tot slot
predisponerende, versterkende en conditionele factoren. Om deze
reden is het van belang om “good practices” in beeld te brengen
(Carlson et al., 2002; Tramm et al., 2012).

stap 4

stap 3

stap 5
PROCEED

stap 6

PRECEDE
stap 1

stap 2

stap 7

stap 8

Het model biedt een kader om vanuit het beoogde resultaat terug te
redeneren naar de te ondernemen stappen: PRECEDE bevat de eerste
vier stappen en PROCEED is gericht op de laatste vier stappen (Carlson
Gielen & McDonald, 2002). Vertaald naar dit project betekent dat:
PRECEDE
Stap 1: Inventariseren van het gewenste resultaat (kwaliteit van leven
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voor ouderen en de rol van taal daarin)
Stap 2: Analyse van gedrag en omgeving (determinanten van
taalvaardigheid)
Stap 3: Analyse van predisponerende, versterkende en conditionele
factoren (motiveren van ouderen, rol van hulpbronnen en kenmerken van
de leeromgeving)
Stap 4: Inventarisatie van “good practices” (wat werkt voor welke
oudere doelgroep)
PROCEED
Stap 5: Implementeren interventie (opzetten van pilots in de
ouderenzorg)
Stap 6: Evaluatie van het proces (zijn de pilots uitgevoerd zoals beoogd?
Waarom (niet)?
Stap 7: Evaluatie van impact op de doelgroep (wat ervaren ouderen?
zien we gedragsverandering?)
Stap 8: Evaluatie van uitkomsten (maatschappelijke kostenbatenanalyse: hoe verhouden de opbrengsten zich tot de kosten?)
Dit leidt tot de volgende gefaseerde projectopzet:
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Leeswijzer
We starten in het volgende hoofdstuk met een korte probleemschets:
hoe kan taalvaardigheid bijdragen aan kwaliteit van leven voor
ouderen? In hoofdstuk 2 geven we vervolgens een overzicht van
bestaande kennis waar we op voortbouwen: wat is bekend over
effectieve taalinterventies voor oudere doelgroepen? Ook presenteren
we de resultaten van een behoeftenonderzoek onder ruim 170 ouderen.
In hoofdstuk 3 beschrijven we de ontwikkeling en opzet van
pilotprojecten met taalactiviteiten. We sluiten af met de resultaten van
het impact- en evaluatieonderzoek: aan welke voorwaarden moet een
taalinterventie voor ouderen voldoen om succesvol te zijn? En wat is
de impact van deelname aan de pilots volgens de doelgroep zelf?
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1

Kwaliteit van leven voor ouderen: de rol van taal

Waarom aandacht voor basisvaardigheden voor ouderen?
Nederland is één van de landen met het laagste percentage
laaggeletterden – personen die moeite hebben met taal, rekenen en
gebruik van ICT om te communiceren en informatie te verwerken.
Dit percentage is de afgelopen jaren echter gestegen van 9,4 % naar
11,9% van de beroepsbevolking. Een belangrijke reden hiervoor is dat
Nederland vergrijst: we worden steeds ouder en er komen als gevolg
van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking steeds meer
ouderen bij (Buisman et al, 2013). Onder de laaggeletterden zijn
oudere volwassenen oververtegenwoordigd.
Tegelijkertijd met de vergrijzing verandert de blik op ouder worden;
we werken langer door en zijn steeds langer maatschappelijk actief.
Daarnaast vervullen ouderen ook op steeds latere leeftijd een
belangrijke maatschappelijke rol: er wordt bijvoorbeeld relatief vaak
een beroep op hen gedaan als het gaat om het verlenen van informele
zorg (De Donder, et al., 2011).
Kwaliteit van leven staat daarom bij het ouder worden steeds meer
centraal: ‘leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren toevoegen
aan het leven’. Bovendien wordt van ouderen verwacht dat zij langer
zelfredzaam zijn. Ouderen die veel regie over hun eigen leven ervaren,
blijven langer zelfstandig wonen. Zij zijn beter in staat om informele
zorg te organiseren en daardoor langer zelfstandig te blijven.
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Psychische en sociale hulpbronnen spelen een belangrijke rol in het
bevorderen van zelfredzaamheid (SCP, 2017). Maar ook blijven leren
en ontwikkelen kan hierin een ondersteunende rol spelen en vergroot
de kansen voor maatschappelijke participatie (VWS, 2013a; VWS,
2013b).
Taal speelt een rol bij zelfredzaamheid: laaggeletterde ouderen
beschikken over minder kennis van ziekten, kunnen minder goed
communiceren met zorgprofessionals en hebben moeite met het
filteren van informatie. Ook hebben ze meer moeite met het regelen
van administratieve zaken. Voor deze groep is het lastig om
voorgeschreven medicijnrecepten te begrijpen en medicijnen op een
juiste manier te gebruiken (Baker, Wolf, Feinglass & Thompson, 2007;
Berkman, Davis, & McCormack, 2010; DeWalt, Berkman, Sheridan,
Lohr, & Pignone, 2004; Lê et al., 2013; Ntire & Stewart, 2009; Wolf,
Gazmararian & Baker, 2005).
Verandering van cognitieve vermogens op latere leeftijd
Uit internationaal onderzoek blijkt dat de cognitieve vermogens (op
gebied van basisvaardigheden zoals taal en rekenen) van volwassenen
in de loop van hun leven ongeveer met een onderwijsniveau dalen.
Deze afname geldt voor alle ouderen: of ze nu over hoge of lage taalen rekenvaardigheden beschikken (Houtkoop et al., 2011). Maar
volwassenen met lage niveaus van basisvaardigheden
(laaggeletterden) zijn daarbij extra kwetsbaar: zij beschikken immers
over een lager aanvangsniveau van taalvaardigheid, dat op latere
leeftijd nog verder afneemt. Onderzoek wijst uit dat er een verband
bestaat tussen uittreding uit de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door
pensionering) en het niveau van cognitieve vaardigheden. Als mensen
stoppen met werken, neemt het niveau van cognitieve
(basis)vaardigheden af. Achterliggend idee is de “use it or lose it”hypothese: het gebruik van vaardigheden draagt op oudere leeftijd bij
aan onderhoud ervan. Na pensionering zijn die mogelijkheden minder
voorhanden (Adams et al, 2007).
Wel kan informeel leren bijdragen aan het onderhouden van deze
vaardigheden: een open houding ten opzichte van leren waarbij
leergierigheid centraal staat, hangt positief samen met een hoger
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niveau van basisvaardigheden. Dat geldt met name voor ouderen
(Buisman et al., 2013).
Weinig directe prikkels voor scholingsdeelname onder ouderen
Laaggeletterde volwassenen zijn echter niet eenvoudig naar een
taalaanbod toe te leiden. Voor de oudere doelgroep geldt specifiek dat
er weinig directe prikkels zijn voor deelname aan scholingsaanbod,
zoals in het kader van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Eén van de
grootste onderzoeken naar deelname aan woon-, zorg-, sociale en
scholingsactiviteiten onder ouderen is het behoeftenonderzoek van de
Belgian Ageing Studies (BAS) van de Vrije Universiteit Brussel. Dit
onderzoek onder circa 70.000 Belgische ouderen, geeft inzage in het
patroon van deelname aan activiteiten onder deze groep. Daaruit blijkt
dat slechts een klein deel (10%) actief deelneemt aan cursussen of
training.
Sociale functie van taalaanbod
Uit het Europese EDAM-project (EDucation Against Marginalisation,
Lupi et al., 2011) blijkt dat als ouderen deelnemen aan een
educatietraject, de opbrengsten breder zijn dan op het gebied van
taalvaardigheden alleen.
Eén op de drie oudere deelnemers geeft aan dat de cursus heeft
bijgedragen aan het versterken van de taalvaardigheid. Maar ook op
het gebied van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van
ouderen speelt deelname aan een cursus een belangrijke rol. 30% ziet
een verbetering van sociale contacten en 40% rapporteert een
toename van deelname aan lokale (verenigings)activiteiten. Taal- en
educatieaanbod heeft daarmee ook een belangrijke sociale functie die
bijdraagt aan het versterken van het netwerk van ouderen.
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2

Wat weten we over effectieve taalinterventies voor
oudere doelgroepen en wat is de behoefte van de
doelgroep zelf?

2.1

Literatuurstudie

Wat weten we uit eerder onderzoek over kansrijk taalaanbod voor
oudere doelgroepen? Om dit in kaart te brengen is via een
literatuurstudie geïnventariseerd:
welke specifieke taalproblemen laaggeletterde ouderen ervaren;
wat voor hen belemmerende en bevorderde factoren zijn om deel te
nemen aan een taalaanbod;
wat effecten van interventies zijn om taalvaardigheden van deze
ouderen te verbeteren.
De belangrijkste resultaten zijn samengevat in deze paragraaf, de
het uitgebreide onderzoeksrapport (Jurgens & Buisman, 2017) is te
downloaden via de website van Alsare en het Kohnstamm Instituut.

Opzet
Voor de literatuurstudie is gericht gezocht naar Engelstalige of
Nederlandse studies vanaf 1990 tot en met 2017 in de databases
ERIC, PsycINFO, Pubmed, Medline, PiCarta, ScienceDirect,
SpringerLink, Strategic Studies Institute, Web of science en
Google scholar op de zoekwoorden: literacy, health literacy, older
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adults, elderly, literacy problems, education, literacy
intervention, language intervention, language programs, literacy
programs, support, language skills, effective teaching, effective
learning, learning motivation, leren en ouderen. Tijdens de
selectieprocedure is eerst een selectie gemaakt op basis van titel,
daarna op basis van de samenvatting en tot slot op basis van de
gehele tekst.
Exclusiecriteria waren:
- studies gericht op kinderen en jeugd;
- studies die niet gericht waren op het verbeteren van
(taal)vaardigheden van volwassenen en ouderen;
- studies waarbij twijfels waren over de kwaliteit door
bijvoorbeeld het lage aantal respondenten in een studie;
Aanvullend is gekeken naar rapportages van de Rijksoverheid, het
Sociaal Cultureel Planbureau, de Stichting Lezen & Schrijven,
Pharos en het Nivel. In totaal zijn meer dan 350 studies gevonden,
waarvan 50 studies zijn geïncludeerd.

Hoe gaan ouderen om met lage taalvaardigheden?
Mensen die laaggeletterd zijn, hebben moeite met lezen of schrijven
maar zijn niet analfabeet. Niet iedereen die tot de laaggeletterde groep
behoort, ervaart daarom in het dagelijks leven problemen met taal.
Een deel van de laaggeletterde ouderen gebruikt taal dan ook voor hun
plezier in de vrije tijd, zoals lezen en puzzelen. Anderen verbergen,
negeren of vermijden situaties waarin lees-, schrijf of
rekenvaardigheden nodig zijn. Over het algemeen komen ouderen met
lage taalvaardigheden minder in aanraking met situaties waarin
taalvaardigheden nodig zijn. Als deze groep toch problemen ervaart
dan maken ze vaak gebruik van hun sociale netwerk door (jongere)
familieleden, kennissen of ondersteunende instanties om hulp te
vragen. Die afhankelijkheid van anderen kan ouderen bij grote
persoonlijke of maatschappelijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld
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het verlies van een partner of de digitalisering van (gezondheid)informatie kwetsbaar maken (van der Kamp & Boudard, 2003).
Hoe gaat de samenleving om met laaggeletterde ouderen?
Ook ervaren laaggeletterde ouderen verschillende problemen in hun
zelfredzaamheid, zelfmanagement en gezondheidssituatie. Ze vinden
het onder andere moeilijk om te communiceren met
(zorg)professionals of hebben moeite met het regelen van
administratieve zaken. En steeds meer producten en diensten van
(semi-)overheden, zoals uitkeringen en zorg, worden digitaal
aangeboden. De mensen die in hogere mate afhankelijk zijn van deze
diensten, blijven echter achter in bezit en gebruik van digitale
middelen. Het gaat hierbij vaak om ouderen en laagopgeleiden (Ingen,
Haan & Duimel, 2007; Van der Burg, Oostveen & Cuelenaere, 2014).
Relevante informatie is voor deze doelgroep moeilijk te verkrijgen of
op ontoegankelijke wijze gepresenteerd.
Daarnaast sluit de organisatie van diensten waar ouderen gebruik van
maken niet altijd voldoende aan bij de competenties en vaardigheden
van laaggeletterde ouderen. Het Nederlands instituut van de
gezondheidszorg (Nivel) constateert dat het veel organisaties in de
gezondheidszorg aan tijd en middelen ontbreekt om extra aandacht
aan mensen met lage niveaus van taal- en rekenvaardigheden te
besteden. Daarbij gaat het om de manier waarop informatie wordt
aangeboden, het taalgebruik van professionals of de manier waarop de
zorg georganiseerd is. Deze ingewikkelde omgeving kan eraan
bijdragen dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden minder in
staat zijn om de regie over hun gezondheid en ziekte te houden,
minder voor zichzelf durven op te komen in gesprekken met
zorgverleners en minder goed hun weg weten te vinden binnen de zorg
(Heijmans, Zwikker, van der Heijde & Rademakers, 2016). Het is
daarom voor laaggeletterde ouderen nog niet zo gemakkelijk om zelf
regie te voeren. Tegelijkertijd weten deze ouderen zich met
ondersteuning van hun netwerk aardig te redden.
Wel groeit het besef van de rol van de omgeving en het belang om die
omgeving toegankelijk te maken voor mensen met lage
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taalvaardigheden: waar interventies voorheen enkel gericht waren op
het verbeteren van lage taalvaardigheden bij laaggeletterden (blame
the victim) lijkt het besef te groeien dat de samenleving meer kan
bijdragen aan de toegankelijkheid van informatie (blame the system).
Predisponerende factoren: hoe kunnen laaggeletterde ouderen
gemotiveerd worden om taalvaardigheden te verbeteren?
Ouderen hebben voornamelijk intrinsieke motieven om te leren, zoals
de behoefte aan zelfontplooiing, verrijking, horizonverbreding,
contact met anderen en het verlangen om anderen te helpen
(Cachioni, Nachimento Ordanez, Bento Lima Da Silva, Sathler Taveres
Batistoni, Sanches Yassuda et. al., 2014; Tam & Chui, 2010). Ouderen
leren om gemiste kansen in het eerdere onderwijs te compenseren,
kennis en vaardigheden in bepaalde gebieden te ontwikkelen, bij de
tijd te zijn, in verbinding te staan met de wereld, hun rechten als
burgers te beoefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving
(Cachioni et. al., 2014; Tam & Chui, 2010; Rosenthal, 2008).
Laaggeletterde ouderen zijn vaak minder gemotiveerd om te leren op
latere leeftijd, onder andere omdat zij het nut niet zien van leren op
latere leeftijd of in het verleden negatieve leerervaringen hebben
opgedaan (Illeris, 2006; SER, 2017; Vermeesch & Vandenbroucke,
2010). Door deze negatieve schoolervaringen hebben laaggeletterde
ouderen weinig vertrouwen in hun eigen leercapaciteiten, waardoor zij
op latere leeftijd niet nog eens het risico willen lopen om te falen. Een
formele (schoolse) vormen van leren binnen een onderwijssetting lijkt
daarom niet bij te dragen aan de leermotivatie van laaggeletterde
ouderen. Non-formele of informele leercontexten kunnen
daarentegen wel motiverend werken: ouderen hebben behoefte om in
niet schoolse settingen zelfstandig te leren binnen eigen
interessegebieden (Sloane-Sealy 2004).
Verschillende onderzoeken merken op dat onderwijs voor oudere
(laaggeletterde) volwassenen om deze reden anders ingericht moet
worden. Ouderen beschikken over meer ervaringen dan jongeren. Zij
leren het gemakkelijkst wanneer nieuwe informatie goed past binnen
deze bestaande referentiekaders (Steehouder 2013). Ouderen hebben
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meer moeite met abstracte, contextloze kennis en met klassikaal
onderwijs. Zij hebben juist meer behoefte aan een taalaanbod dat
aansluit bij hun eigen (voor)kennis en ervaring: maatwerktrajecten die
aansluiten bij de belevingswereld van ouderen en contextrijk leren
(Nauta et al 2004).
Versterkende factoren: hoe kan ondersteunen van anderen de
laaggeletterde ouderen helpen om hun taalvaardigheden te
verbeteren?
Op latere leeftijd zijn sociale steun, aanmoediging van familie en
vrienden en de mogelijkheid om ervaringen te delen, ondersteunend
in het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dat geldt bijvoorbeeld voor
gebruiken van nieuwe technologieën (zoals internetgebruik). Deze
steun is niet alleen belangrijk om digitale middelen daadwerkelijk te
gebruiken, maar heeft ook invloed op de intensiteit van gebruik (Tsai,
Shillair & Cotton 2015). Ook blijken ouderen meer gemotiveerd om te
leren als ze ervaringen en leeropbrengsten kunnen delen: sociale en
persoonlijke relaties zijn belangrijke bronnen voor motivatie
(Yamashita, López, Keene en Kinney (2015). Voor ouderen, die een
kleiner sociaal netwerk hebben, kunnen volgens Tsai et al. (2015)
ondersteund worden door professionals in het aanleren van nieuwe
vaardigheden.
Conditionele factoren: hoe kunnen randvoorwaarden en
hulpbronnen in de omgeving laaggeletterde ouderen ondersteunen
om taalvaardigheden te verbeteren?
De aansluiting bij levensdomeinen is een eerste relevante conditionele
factor voor het verbeteren van taalvaardigheden. Volgens Kamp en
Boudard (2003) moet de relevantie van de context waarin ouderen
taalvaardigheden gebruiken voorop staan: taalactiviteiten die
praktisch nut hebben en aansluiten bij de belevingswereld. Ook spelen
financiële randvoorwaarden een rol, vooral voor ouderen met beperkte
financiële middelen. Financiële drempels (zoals lesgeld) hebben voor
deze groep een negatieve invloed op deelname. Tot slot moet het
informatiemateriaal over het taalaanbod toegankelijk en begrijpelijk
verwoord zijn (Heijmans, Zwikker, Van Der Heijde & Rademakers,
2016). Steeds meer organisaties beseffen zich dat zij hun informatie
toegankelijk kunnen maken voor mensen met lage taalvaardigheden.
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Welke “good practices” zijn er in interventies voor laaggeletterde
ouderen en wat is het effect van deze interventies?
Onderzoek naar harde effecten van interventies om laaggeletterdheid
bij ouderen te bestrijden en voorkomen staat nog in de
kinderschoenen: we hebben weinig studies gevonden, die zich
specifiek richten op laaggeletterde ouderen en opbrengsten van
taalinterventies voor deze doelgroep. Onderzoeksdesigns van studies
die we wel vonden, voldoen niet altijd aan de eisen om harde effecten
aan te kunnen tonen (Le et al., 2013). Mogelijk omdat dit een
onderbelichte doelgroep is en onderzoek en beleid daarom nog relatief
weinig aandacht heeft voor dit vraagstuk (Manafo & Wong, 2012).
Uit een aantal internationale studies blijkt, dat deelname aan een
taaltraject onder volwassenen (tot en met 65 jaar) vaak niet leidt tot
een significante verbetering van taalvaardigheden, maar dat het
gebruik van taalvaardigheden wel toeneemt (Reder, 2010; 2011; 2012;
Wolf, 2009). Uit Nederlands onderzoek van De Greef, Segers, Nijhuis
en Fond Lam (2014) blijkt wel dat deelname aan taaltrajecten bijdraagt
aan verbeterde lees- en schrijfvaardigheden van laaggeletterde
volwassenen.
Verklarende variabelen voor deze effecten zijn echter niet gevonden.
Wel brengen studies in aanverwante onderzoeksgebieden
aanknopingspunten voor effectief ontwikkelen van taalaanbod in
beeld. Maatwerk blijkt een belangrijke rol te spelen. Uit een
systematische literatuurstudie over opbrengsten van
voedingsinterventies bij ouderen blijkt bijvoorbeeld dat persoonlijk
contact met studiegenoten, zelf doelen stellen en meedenken in de
ontwikkeling van een persoonlijk plan positieve effecten heeft op de
gezondheid (Bandayrel & Wong, 2011).
Om maatwerk te bieden en ouderen te betrekken bij een taalaanbod is
het van belang om samen met ouderen doelen te formuleren en
ouderen mee te laten denken in het te ontwerpen taalaanbod. Een
individueel of groepsaanbod op maat zou voor laaggeletterde ouderen
in ieder geval contextrijk en nuttig moeten zijn en aan moeten sluiten
bij de eigen belevingswereld en interesses. Als een aanbod bestaat uit
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groepslessen dan is het belangrijk dat ouderen zich in deze lessen
prettig voelen en de ruimte ervaren om vragen te stellen. Dat vraagt in
een taalaanbod dus om een veilig leerklimaat met warme en betrokken
docenten.
Verder vinden enkele studies aanwijzingen voor de invloed van de
behoefte aan relaties op prestaties. Zo blijkt sociale steun bij te dragen
aan hogere leeropbrengsten. Wanneer familie en vrienden ouderen
ondersteunen en aanmoedigen blijven ouderen gemotiveerd.
Daarnaast vinden ouderen het prettig als zij de mogelijkheid krijgen
om met deelgenoten te praten over geleerde ervaringen. Bij een te
ontwikkelen taalaanbod zou de rol van de sociale omgeving dus niet
vergeten mogen worden.
Tot slot hoeft taalaanbod niet specifiek rondom scholing
georganiseerd te worden: een deel van de ouderen geeft de voorkeur
aan informeel leren waarbij leren toevallig in contexten plaatsvindt, die
niet rond leren georganiseerd zijn. Met name laagopgeleide oudere
mannen -met eerdere negatieve leerervaringen- blijken gebaat te zijn
bij informele leeractiviteiten die bijdragen aan de lokale gemeenschap
(Golding, 2011). Samengevat in het PRECEDE-model vinden we de
volgende factoren:
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Figuur 2.1 Precede-model: taalaanbod voor laaggeletterde ouderen

2.2 Behoeftenonderzoek onder ouderen
Uit de literatuurstudie blijkt dat kansrijk taalaanbod voor oudere
doelgroepen relevant en op maat is, aansluit bij hun belevings-wereld
en interessegebieden en niet sterk gericht is op leren in de formele
schoolcontext. Wanneer familie en vrienden ouderen ondersteunen en
aanmoedigen blijven ouderen gemotiveerd. Daarnaast vinden ouderen
het prettig als zij de mogelijkheid krijgen om met deelgenoten te
praten over geleerde ervaringen.
De vraag is wat ouderen zelf als relevante en nuttige activiteiten
ervaren, en hoe in deze activiteiten de verbinding met taal kan worden
gelegd. In een behoeftenonderzoek is daarom in kaart gebracht aan
welk soort sociale activiteiten ouderen behoefte hebben: zowel in het
algemeen als specifiek in relatie met taal. Ook geeft het onderzoek een
indicatie van de omvang van de laaggeletterde groep in de
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ouderenzorginstellingen. De belangrijkste resultaten zijn samengevat
in deze paragraaf, de gehele studie (De Greef et al; 2018) is te
downloaden via de website van Alsare en het Kohnstamm Instituut.

Opzet behoeftenonderzoek
In het voorjaar van 2017 is onder 176 inwoners die (intra- of
extramuraal) verbonden zijn aan woonzorgcentra Stichting
Vughterstede en DSV Verzorgd Leven een vragenlijst afgenomen
om hun behoeften aan (taal)activiteiten in kaart te brengen. Deze
ouderen hebben samen met een vrijwilliger of beroepskracht de
vragenlijst ingevuld. Devrijwilliger of beroepskracht heeft vooraf
instructie gekregen over de begeleiding van respondenten tijdens
het invullen van de vragenlijst. In het onderzoek is gebruik
gemaakt van het onderzoeksinstrument van de Belgian Ageing
Studies (BAS) van de Vrije Universiteit Brussel (Verté et al, 2007).
Ook is gebruik gemaakt van de DIS-scale (Diagnostic Illiteracy
Scale) om de omvang van de groep ouderen in kaart te brengen
die het risico loopt laaggeletterd te zijn.

Doelgroep in beeld
Dit project is opgezet voor een specifiek doelgroep: ouderen die
(extra- of intramuraal) verbonden zijn aan een zorginstelling. Daarom
is op vier locaties van twee woonzorginstellingen een
behoeftenonderzoek uitgevoerd onder 176 ouderen. De doelgroep in de
zorginstellingen die deelnamen aan het pilotproject is gemiddeld 84
jaar oud, vaker vrouw dan man, en meestal laagopgeleid met
Nederlands als moedertaal. 60% is weduwe of weduwnaar. De meeste
ouderen wonen individueel in een (aangepaste) woning voor senioren
(32%) of in ondersteund groepswonen (31%). Ongeveer een kwart
woont nog zelfstandig thuis. Ondervraagde ouderen ervaren vaak
(praktische) problemen in het dagelijks leven. Gezondheidsproblemen
(41%) hulpbehoevend en afhankelijkheid van anderen (39%) en
praktische taalproblemen -het doen van administratie en invullen van
formulieren- (24%) worden het vaakst genoemd.
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Tabel 2.1 Socio-demografische kenmerken van deelnemers aan het onderzoek (N=176)

Kenmerk in

Aantal ouderen in %

Geslacht
Man

26.6

Vrouw

73.4

Herkomst
Autochtoon

99.4

Allochtoon

0.6

Leeftijd
61 – 70

7.2

71 – 80

27.1

81 – 90

44.6

91 – 100

21.1

Hoogst afgeronde vooropleiding
Geen afgeronde opleiding

3.6

Lagere school / basisonderwijs

33.3

MULO / MAVO

19.0

HAVO / VWO / MMS / HBS / Gymnasium

5.4

Ambachtsschool

8.9

Middelbaar beroepsonderwijs

8.3

Hoger beroepsonderwijs

5.4

Universitair onderwijs

4.8

Ander onderwijs

11.3

Burgerlijke staat
Gehuwd / geregistreerd als partner

20.2

Nooit gehuwd

9.5

Gescheiden

8.3

Samenwonend

0

Weduw(e)naar

60.7
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Woonvorm
Zelfstandig thuiswonend

28.1

Inwonend bij kinderen

0.6

Groepswonen

7.5

Individueel (aangepaste) woningen voor ouderen

31.9

Ondersteund groepswonen / verzorgd en beschermd wonen

31.3

Kangoeroe wonen / aanwonend bij kinderen
mantelzorgwoning)

0.6

Aan de bewoners is gevraagd aan welke activiteiten ze deelnemen. De
dagelijkse/wekelijkse activiteiten in de zorginstellingen bestaan
vooral uit luisteren naar de radio of muziek (54%), kerkbezoek (49%),
lezen van boeken (46%) wandelen of te fietsen (45%), spelen van
gezelschapsspellen (37%) en het gebruik van de computer of internet
(30%). Deze activiteiten zijn deels solitair en vinden vaak
binnenshuis plaats. Minder dan 5% neemt deel aan een opleiding op
cursus.
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Tabel 2.2 Deelname aan activiteiten

zelden of nooit

wekelijks of meer dan
1 X per week

Wandelen of fietsen

51.1

45.2

Kerkelijke activiteiten / naar de kerk gaan

46.8

48.7

Kaarten of gezelschapsspelen

57.0

37.2

Toneelspelen, volksdansen of koor

85.7

13.6

Knutselen of handwerk

69.9

24.7

Naar het café of uit eten gaan

72.9

6.5

Reizen en uitstapjes maken

76.9

3.8

Tuinieren

89.6

5.2

Luisteren naar radio of muziek

22.6

53.5

Boeken lezen

50.0

45.6

Een opleiding of cursus volgen

95.4

4.6

Een computer of het internet gebruiken

69.2

30.1

Reparaties in huis doen

96.1

3.8

Winkelen

72.3

16.8

Naar toneel, film, sport en cultuurevenementen gaan

79.0

8.3

Soort activiteit

Naast de activiteiten die al ondernomen worden, hebben we ouderen
gevraagd aan welk type activiteiten behoefte is. Dan blijkt dat deze
groep vooral interesse heeft in het samen met anderen ondernemen
van sociale activiteiten: ontspanningsmiddagen (50%), uitstapjes
(55%) spelletjes en quizzen (34%), bezoek aan de ouderensoos (35%)
en bezinningsmiddagen/religieuze vieringen (35%). Ook ligt de
interesse vooral op het gebied van gezelligheid: aan cursussen,
sportactiviteiten en (bestuurs)activiteiten binnen een vereniging is
minder behoefte. Ouderen ervaren echter verschillende
belemmeringen om aan bovenstaande activiteiten deel te nemen.
Gezondheidsproblemen (54%), maar ook praktische problemen zoals
gebrek aan vervoer (34%) of het late tijdstip van de activiteiten (28%)
wordt vaak genoemd. Tot slot speelt een ontbrekend sociaal netwerk
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een rol: 28% geeft aan geen activiteiten te bezoeken omdat hij/zij
niemand kent om dat samen mee te doen.
Tabel 2.3 Percentage ouderen dat aangeeft eenzaam te zijn

Percentage ouderen ↓
Niet eenzaam

39.7

Matig eenzaam

58.9

Sterk eenzaam

0.7

Zeer sterk eenzaam

0.7

Bijna zes op de tien ondervraagde ouderen in de zorginstellingen voelt
zich dan ook geregeld eenzaam. Sociale contacten focussen zich vooral
op familie: het merendeel van de ouderen heeft regelmatig contact
met kinderen, kleinkinderen en broers of zussen. 20 tot 25% heeft
maandelijks of wekelijks contact met vrienden, en 10-15% heeft
contact met mensen uit de buurt. Over het algemeen genomen is het
merendeel van de ouderen tevreden tot zeer tevreden over de
contacten die ze onderhouden met anderen.
Tabel 2.4 Frequentie van contact naar categorie contactpersonen

Categorie
contactpersonen ↓

Nooit

Minder dan 1X
per maand

Maandelijks

1à2X
per week

(Bijna)
dagelijks

Niet van
toepassing

(Schoon)kinderen

3.9

3.3

6.5

46.4

24.8

15.0

Kleinkinderen

9.9

11.9

18.5

34.4

6.0

19.2

Broers/zussen

10.5

14.7

23.8

21.7

4.2

25.2

Ouder(s)

15.3

0.8

1.5

2.3

0.8

79.4

Andere familieleden

19.0

21.2

16.8

10.9

3.6

28.5

Vrienden/kennissen

18.3

20.4

24.6

20.4

4.2

12.0

Buren/mensen uit het
dorp

26.9

15.2

10.3

13.1

12.4

22.1
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Deelname aan taalactiviteiten
Ongeveer de helft van de inwoners van de zorginstellingen is dagelijks
bezig met taal. 54% leest dagelijks een boek of tijdschrift en 47% leest
dagelijks de krant. Internet wordt daarentegen veel minder gebruikt:
15% doet dit dagelijks, 68% gebruikt nooit een computer of tablet.
Digitale middelen worden vooral gebruikt om te communiceren met
anderen: e-mailen (40%) of contact te onderhouden met kinderen en
kleinkinderen (31%). Daarnaast zoekt 37% online naar informatie,
19% gebruikt internet om in contact te komen met de overheid.
Naast deelname aan taalactiviteiten, is een inschatting gemaakt van de
omvang van de groep respondenten die het risico loopt om
laaggeletterd te zijn. Aan de hand van de selfreported diagnostic
illiteracy scale (DIS) is in kaart gebracht of ouderen moeite hebben
met het lezen en begrijpen van overheidsinformatie, formulieren van
het ziekenhuis, voorlezen, voeren van de eigen financiële
administratie of het schrijven van brieven of kaarten. Dit geldt voor
45% van de ondervraagde ouderen. In vergelijking met ouderen die
niet tot de laaggeletterde risicogroep behoren, ervaren deze ouderen
vaker gezondheidsproblemen, geven vaker aan hulpbehoevend en
afhankelijk te zijn van anderen en hebben ze vaker problemen met het
invullen van formulieren. Ook is het gebruik van taal minder (lezen
minder vaak de krant) en heeft deze groep minder contact met andere
familieleden, vrienden, kennissen en buren.
Tot slot is gevraagd rond welke onderwerpen ouderen meer bezig zou
willen zijn met taal. Plezier beleven met anderen, begrijpen van
gezondheids-informatie, op de hoogte blijven van wat er in de
samenleving speelt en contacten onderhouden met vrienden en
kennissen worden het vaakst genoemd. De groep ondervraagde
ouderen die volgens het DIS-instrument tot de laaggeletterde
risicogroep behoort, heeft minder interesse om met taalactiviteiten
bezig te zijn dan ouderen die niet tot de risicogroep behoren.
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Tabel 2.5 Redenen om meer met taal bezig te zijn

Reden

%

Alles begrijpen over gezondheid

24

(Gaan) doen van vrijwilligerswerk

15

Regelen van administratie en bankzaken

11

Omgaan met digitale middelen

18

Communiceren met (klein)kinderen en verdere familie

18

Contact te houden met vrienden en kennissen

20

Meer te doen met de hobby

15

Volgen van een cursus of meedoen aan een activiteit

10

Op de hoogte blijven wat er speelt in de samenleving

22

Met anderen plezier te beleven door bezig te zijn met taal
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3

De ontwikkeling van taalpilots in de ouderenzorg

3.1

Uitgangspunten voor de pilots

Uit het behoeftenonderzoek blijkt dat ouderen in zorginstellingen
relatief vaak problemen ervaren op het gebied van eenzaamheid,
gezondheid en praktische taalvaardigheden (zoals formulieren
invullen en de administratie doen). Ouderen geven verder aan dat hun
wereld kleiner wordt en hun netwerk vooral bestaat uit familie en
(klein)kinderen. Er vinden relatief weinig activiteiten buitenshuis
plaats. Daar is wel behoefte aan, maar het ontbreekt regelmatig aan
praktische mogelijkheden. Ouderen zijn bijvoorbeeld vaak niet mobiel
genoeg om aan activiteiten buitenshuis deel te nemen: gebrek aan
vervoer vormt dan een belemmering.
De ondervraagde ouderen zijn vooral geïnteresseerd in het
ondernemen van sociale activiteiten. Wat betreft het gebruik van
basisvaardigheden geven ze aan veel te lezen (zoals de krant) maar
weinig gebruik te maken van internet, terwijl daar wel behoefte aan is.
Er is behoefte aan taalondersteuning in relatie tot gezondheid, plezier
beleven en contacten onderhouden. Ruim vier op de tien ouderen
lopen risico om laaggeletterd te zijn, blijkt uit onderzoek onder de
twee zorginstellingen. Deze groep ouderen ervaart vaker
gezondheidsproblemen, leest minder vaak en heeft minder contact
met familie, vrienden en kennissen. Daarnaast blijkt dat deze groep
minder interesse heeft om met taal bezig te zijn, terwijl hier juist
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winst behaald kan worden. Het bereiken van deze groep vormt
daarmee een uitdaging.
Deze uitkomsten leveren –samen met de resultaten van de
literatuurstudie- vier uitgangspunten op voor het ontwikkelen van
taalactiviteitenprogramma’s in de ouderenzorg:
1. organiseer taalaanbod dichtbij de ouderen;
2. focus op intrinsieke motivatie: stel de eigen leerwens, het eigen
plezier en talent centraal;
3. focus op maatwerk: ruimte voor eigen wensen en invulling;
4. focus op samen doen: aandacht voor sociale contacten.
1
Lokaal georganiseerd aanbod
In de pilotgroepen spelen zorginstellingen een centrale rol. Zij vormen
een belangrijke lokale voorziening voor de oudere doelgroep en
vervullen verschillende functies:
- zorginstelling als vindplaats van laaggeletterde ouderen: zij maken
gebruik van intramurale en extramurale voorzieningen van
zorginstellingen; professionals van de zorginstellingen merken
het als er problemen zijn met taal, zoals het lezen van de bijsluiter
et cetera.;
- zorginstelling als ondersteuner van laaggeletterde ouderen (bieden
van zorg);
- zorginstelling als facilitator van welzijnsactiviteiten gericht op
vrije tijd, leren en ontwikkelen (aanbieden van cursussen of
activiteiten voor laaggeletterde ouderen, beschikbaar stellen van
ruimten).
Dit zorgt ervoor dat zorginstellingen in potentie een centrale positie
innemen als spin in het web in de lokale aanpak van laaggeletterdheid
onder ouderen. Het vormt een laagdrempelige leeromgeving,
waarbinnen ouderen verder ondersteund kunnen worden in het
ontwikkelen van basisvaardigheden. Aanbod voor ouderen wordt zo in
een vertrouwde omgeving, dichtbij huis georganiseerd.
Zorginstellingen bieden daarnaast ook een belangrijke sociale
infrastructuur waarbinnen ouderen met elkaar in contact kunnen
komen.
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2
Eigen leerwens, plezier en talent centraal
Uitgangspunt van de pilot is, dat het leven aangenamer wordt als een
beroep wordt gedaan op kwaliteiten en mogelijkheden van mensen,
met oog voor (leer)behoeften en (leer)wensen. Twee aspecten staan
daarbij centraal:
1. in kaart brengen van de leerwensen van ouderen;
2. inzetten van talenten en kwaliteiten van de ouderen.
Gebruik maken van talent draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het
betekent dat je erbij hoort, je nuttig voelt en ervaart hoe krachtig je
bent. Met inzet van talent en deskundigheid kun je langer eigen
keuzen maken en de regie zo lang mogelijk in eigen hand houden. Daar
hoort een goede communicatie en het gebruik van taal bij.
Taal wordt binnen de pilots daarom als middel ingezet om (nog meer)
uit de eigen talenten te kunnen halen. De deelnemers worden
uitgedaagd en aangemoedigd om hun competenties verder te
ontwikkelen. De eigen keuze en intrinsieke motivatie tot handelen van
deelnemers staat centraal. Er wordt aangesloten bij de
succeservaringen uit het verleden. Alles wat in het leertraject geleerd
wordt, wordt ook direct in de praktijk toegepast en geëvalueerd.
Het taalaanbod in dit project maakt gebruik van materialen en
activiteiten die deelnemers zelf aandragen (foto’s, muziek, verhalen).
Het sluit aan bij de belevingswereld van de deelnemende ouderen en
bij de zorg zoals deze al vanuit de woonzorgcentra plaatsvindt. Hierbij
worden ouderen bewust gemaakt van het feit dat ze al over veel
kwaliteiten beschikken, die bij kunnen dragen aan het verwerven van
nieuwe (taal)vaardigheden met als doel:
1. vaardig worden in het verkrijgen, begrijpen en gebruiken van
schriftelijke maar ook mondelinge en digitale informatie;
2. vaardigheden verwerven die nodig zijn om zelf de regie te kunnen
voeren om in actie te komen en zelfredzaamheid te vergroten;
3. vaardigheden toe-eigenen die van invloed zijn op een gezonder
leven en een betere kwaliteit van leven;
4. de ruimte nemen om al dan niet samen met anderen talenten te
ontplooien, interesses te delen en/of activiteiten te ondernemen;
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3
Maatwerk
Het aanbod van bestaande participatietrajecten en cursussen is vaak
meer sturend dan de vraag van potentiële deelnemers. Als de vraag
beter in kaart kan worden gebracht, kan dit ook vertaald worden in
maatwerkcursussen, die aansluiten bij de (leer)behoeften van
ouderen. Het in kaart brengen van wensen, mogelijkheden en
capaciteiten van mensen die laag (taal)vaardig zijn, is echter niet
eenvoudig. De taal die gebruikt wordt in diagnostische toetsen is vaak
te moeilijk voor de doelgroep. Ook kan angst en schaamte een rol
spelen omdat men bang is niet serieus genomen te worden. Daarom
wordt als onderdeel van het taalaanbod de Talentenscan ingezet.
Tijdens een uitgebreide intakefase worden deelnemers uitgedaagd om
relevante talenten (competenties) in kaart te brengen aan de hand van
vragen en visuele middelen (zoals foto’s en filmpjes). Zo worden de
vragen en de leerdoelen van elke deelnemer in kaart gebracht. Dit leidt
tot een persoonlijk leerplan per deelnemer en is een opmaat voor een
individueel taalactiviteitenaanbod. De pilot is daarom niet opgezet als
taalcursus, maar als taalactiviteitenprogramma. Mensen worden ook
niet aangesproken als laaggeletterd, om te voorkomen dat ze denken
‘Dat is niet voor mij bedoeld’.
4
Focus op samen doen: aandacht voor sociale contacten
Eenzaamheid is een reëel probleem voor ouderen, bleek uit het
behoeftenonderzoek. Er bestaat behoefte aan bezig zijn met taal in het
kader van sociale activiteiten: samen actief aan de slag gaan met taal,
plezier beleven en contacten onderhouden. Tijdens de bijeenkomsten
is veel aandacht voor interactie, om ervaringen uit te wisselen, elkaar
te leren kennen en om nieuwe contacten aan te gaan.
3.2

Opzet van de pilots

In deze paragraaf beschrijven we de opzet en invulling van de pilots.
Alle materialen (trainershandleiding, Talentenscan, werkbladen en
voorbeeldartikelen voor de leesmap) zijn vrij beschikbaar en te
downloaden via de website van Alsare en Kohnstamm Instituut.
Het taalactiviteitenaanbod bestaat uit de volgende
programmaonderdelen
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1.

Wervingsactiviteiten. Ouderen nemen weinig deel aan cursussen, en
associëren taal met leren in een schoolse context. De
wervingsactiviteiten zijn erop gericht om taal als
activiteitenprogramma onder de aandacht te brengen, waarbij
veel ruimte is voor gezelligheid, spel en eigen inbreng. Daarom is
gekozen voor aantrekkelijke wervingsactiviteiten die een breed
publiek aanspreken: een wervingsmiddag met een taalquiz of
Nederlandstalige muziek.

2. Iedere geïnteresseerde deelnemer krijgt een gedegen intake met
behulp van de Talentenscan. Deze intake die bestaat uit 3 delen:
• Ik ben: achtergrondinformatie (leeftijd, opleidingsniveau,
digitale vaardigheden).
• Hier voel ik me goed bij: aan de hand van foto’s worden
talenten en interessegebieden in kaart gebracht.
• Ik wil: leerwensen (bijvoorbeeld op het gebied van taal, sociale
contacten, gezondheid, hulp bij het invullen van formulieren).
Door het samen invullen van de Talentenscan blijkt waar de interesses
liggen van de deelnemer en wat zijn motivatie is om deel te nemen aan
de cursus. De trainer maakt een individueel programma per
deelnemer, waarop aangegeven staat aan welke vaardigheden gewerkt
wordt.
3. Het programma start met een basisprogramma van twee weken,
één keer per week, waarin alle onderdelen van het leertraject aan
bod komen. Onderdelen van het introductieprogramma zijn:
• de drijfveer van elke individuele deelnemer achterhalen;
• de deelnemers leggen een persoonlijke activiteitenlijst aan (in
woord en beeld) van kind tot nu met activiteiten waar ze goed
in waren en/of veel plezier in hadden; hiermee worden zowel
de leerstijl als de leerwensen duidelijk;
• dit wordt opgenomen in een portfolio, dat tijdens het
programma verder opgebouwd wordt.
4. Na twee weken starten de deelnemers met het programma van
veertien weken, één keer per week gedurende twee uur. Alles
wordt vastgelegd in een portfolio. In de laatste weken wordt
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aandacht besteed aan hoe de deelnemers in de toekomst zelf of
samen in de zorginstelling bezig kunnen blijven met activiteiten
rondom taal.
5. Het programma wordt met elkaar geëvalueerd en feestelijk
afgesloten met een certificaat. Aan het eind van het
taalactiviteitenprogramma vertellen de deelnemers over hetgeen
geleerd en ontwikkeld is. Het gaat dan om: wat heb je geleerd en
wat heeft het je opgeleverd. Dit kan anderen motiveren om ook
aan het leertraject deel te gaan nemen. De oud-deelnemers
worden daarmee ambassadeurs van het programma.
Methodiek
Bij de ontwikkeling van de methodiek van het
taalactiviteitenprogramma is gebruik gemaakt van de uitgangspunten
van de IKIGAI: een Japans begrip dat "reden om te zijn" betekent.
Iedereen, volgens de Japanse traditie, heeft een ikigai. Het is één van
de geheimen voor een lang, tevreden en gezond leven. Binnen ikigai
staan thema’s als gezondheid, sterke sociale banden, een actieve geest
behouden en lichamelijk actief blijven centraal.
De uitgangspunten van ikigai zijn verwerkt in 7 thema’s:
1. In beweging
2. Groei en bloei
3. Mijn wereld
4. Op uw gezondheid
5. Mijn omgeving
6. Cijfers en letters
7. Met de muziek mee

Figuur 3.1 Methodiek
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De bloem (figuur 3.1) vormt het hart vormt van de methodiek. De
buitenste bloembladen geven de thema’s aan die gedurende de
taalactiviteiten aan bod komen. De middelste bladen van de bloem
geven de actie aan die centraal staat: wat vind ik leuk om te doen, waar
ben ik goed in wat wil ik leren? De deelnemers worden tijdens de
introductieweken gestimuleerd om eigen leerwensen te formuleren.
Dit kunnen leerwensen zijn die binnen of buiten de thema’s vallen.
Hierbij is uitwisseling van ervaringen belangrijk, zodat deelnemers
van elkaar horen waar ze mee bezig zijn en zij op deze manier op
ideeën gebracht worden.
Voor elk thema zijn werkbladen en oefenmaterialen ontwikkeld
binnen 3 leerlijnen: zilver, goud en diamant (zie figuur 3.2). De
zilveren lijn staat voor wat men in het hier en nu aan praktische kennis
en vaardigheden nodig heeft. De gouden lijn focust op herinneringen
aan vroeger waarover gelezen en geschreven kan worden. Heden en
verleden worden zo met elkaar verbonden. De diamanten lijn staat in
het teken van zingeving en delen van inzichten.

Figuur 3.2 Programmalijnen
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Opbouw van de thema’s
Elk thema start met een taalspel en een korte introductie. Daarna gaan
deelnemers zelfstandig of in groepjes aan de slag met werkbladen of
eigen meegebracht materiaal aan verschillende tafels: lees- en
schrijftafel, spreek- en luistertafel, digitafel en eigen (leer)wenstafel.
De leerlijnen, tafels en werkbladen bieden zo structuur én ruimte voor
maatwerk binnen de thema’s.
Deelnemers kiezen per bijeenkomst uit verschillende tafels met
taalactiviteiten gericht op lezen, schrijven, spreken en luisteren of
digitale vaardigheden. Tussentijds wordt
gewisseld. Aan het eind van elke bijeenkomst worden ervaringen met
elkaar gedeeld. Gedurende de bijeenkomsten verzamelen de
deelnemers een portfolio met materialen en ideeën om -individueel of
in groepsverband- na afloop van programma door te gaan met
taalactiviteiten.
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4

Evaluatie- en impactonderzoek

De pilots met taalactiviteiten zijn in twee fasen uitgevoerd: in 2017 zijn
Stichting Vughterstede en DSV Verzorgd Leven gestart met twee
pilotgroepen één op elke locatie (10-15 deelnemers per pilotgroep).
Na 20 weken zijn de pilots geëvalueerd, en bijgesteld aan de hand van
de feedback van deelnemers, trainer, ondersteunende vrijwilliger en
de zorginstelling. Daarna zijn in 2018 de laatste twee pilotgroepen
uitgevoerd (10-15 deelnemers per pilotgroep). In totaal hebben 53
ouderen deelgenomen aan de pilots.

Opzet
Aan welke voorwaarden moet een taalinterventie voor ouderen
voldoen om succesvol te zijn? En wat is de impact van deelname
aan de pilots volgens de doelgroep zelf? In het impact- en
evaluatie worden zijn de opbrengsten van de vier pilotgroepen
onderzocht. Een manier om de betrouwbaarheid van de te
verzamelen gegevens te vergroten is het principe van
triangulatie: het inzetten van verschillende methoden en bronnen
om het onderzoeksveld te benaderen. In de praktijk betekent dit
de inzet van een mix van onderzoeksinstrumenten: vragenlijsten,
documentanalyse, focusgroepen en interviews. Daarom maken
we in dit project zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
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Hiervoor worden twee methoden ingezet:
- kwalitatief evaluatieonderzoek waarmee informatie over het
verloop van het proces, succes & faalfactoren verzameld
wordt
kwantitatief impactonderzoek (0- en eindmeting) om de
opbrengsten van deelname aan de pilots onder ouderen in
kaart te brengen

4.1

Evaluatieonderzoek: knelpunten en kansen

In het evaluatieonderzoek brengen we de -aan de hand van
documentanalyse en interviews met medewerkers van de betrokken
ouderenzorginstellingen, taaltrainers, en focusgroepen met ouderen
zelf de randvoorwaarden in kaart, die relevant zijn voor het faciliteren
van de taalactiviteitenprogramma’s. We benoemen de algemene
knelpunten die naar voren kwamen in de evaluatie van de vier
pilotgroepen uit het project Zilveren Taalcompetenties. We
beschrijven hoe de zorginstellingen en taaltrainers hiermee omgingen
en welke oplossingen zij hebben ontwikkeld ter verbetering van deze
randvoorwaarden. We bespreken achtereenvolgens knelpunten en
succesfactoren rondom de instroom en werving van ouderen, opzet
van het taalaanbod en de projectorganisatie.
Instroom, werving en uitval
Sommige pilotgroepen hadden te maken met te weinig instroom van
ouderen, vooral bij aanvang van het project. Met name de extramurale
doelgroep (ouderen die buiten zorginstellingen wonen) bleek lastig te
bereiken. Deze groep ervaart waarschijnlijk ook meer
schaamtegevoelens in relatie tot taalproblemen. Om de instroom te
verbeteren hebben de zorginstellingen sterk ingezet op aantrekkelijke
wervingsactiviteiten die ook mensen van buiten de zorginstellingen
trekken: een wervingsmiddag in de zorginstelling met een taal quiz
(een voorbeeld is in de toolkit opgenomen) en live Nederlandstalige
muziek, een hapje en een drankje, of een middag met de Zandtovenaar
(die met behulp van zand en een lichtbak tekeningen projecteert).
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Deze spelelementen komen ook duidelijk terug in het
taalactiviteitenaanbod. Voor de tweede ronde van de pilot werd
daarnaast ook ingezet op informele werving: mond-tot-mondreclame
van enthousiaste oud-deelnemers van de pilots (als ambassadeurs).
Ook werd meer inzet op de werving door vertrouwde gezichten
(gastvrouwen en vrijwilligerscoördinatoren). Tot slot werden de
taalactiviteiten breed aangekondigd via de tv-schermen,
nieuwsbrieven, menulijsten en medewerkers. Gemene deler was dat de
focus in de communicatie lag op gezellige activiteiten met taal, waarbij
zo min mogelijk een beroep werd gedaan op schaamtegevoelens. De
nadruk lag daarom niet op laaggeletterdheid, taalles of (bij)scholing:
ouderen voelen zich vaak minder aangesproken door een schoolse
opzet. Niet taalles, maar de taalactiviteiten staan voorop.
De pilotgroepen kregen ook te maken met uitval van ouderen. De
ervaringen waren divers: in één pilotgroep is niemand voortijdig
gestopt, In een andere groep viel de helft van de deelnemers uit. Dat
had deels te maken met de communicatie vooraf: de activiteiten sloten
onvoldoende aan bij de verwachtingen van mensen (die hadden een
training digitale vaardigheden verwacht) of vonden het te moeilijk of
juist te makkelijk. Daarnaast zijn sommige ouderen gestopt vanwege
ziekte.
Het was voor ouderen vooraf niet altijd even duidelijk wat het
taalactiviteitenprogramma inhield. En soms vergaten ouderen
waarvoor ze zich hadden opgegeven. Bondig en herhaaldelijk
communiceren (bijvoorbeeld met behulp van een flyer) kan daarbij
helpen. Ook is het belangrijk dat er niet te veel tijd zit tussen de
werving en de start van het taalactiviteitenprogramma.
Diversiteit van de doelgroep
De pilots kregen te maken met instroom van ouderen met zeer diverse
achtergronden, zowel binnen als tussen de pilotgroepen. Deelnemers
waren hoog- en laagopgeleid, sommigen waren beginnend
dementerend en veel ouderen hadden fysieke beperkingen. Met name
de intramurale groep kampte met meer cognitieve beperkingen. Dat
leidt tot zeer verschillende wensen en verwachtingen van ouderen ten
aanzien van het taalaanbod: een deel van de deelnemers gaf aan de
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activiteiten soms kinderachtig te vinden, anderen vonden het niveau
juist hoog. Voor een deel van de ouderen was taal een waardevol
middel om verhalen en ervaringen over vroeger te delen, anderen
wilden zich vooral op de toekomst richten. Er bleken ook duidelijke
regionale verschillen. De pilots vonden plaats in Vught (op twee
locaties), Katwijk en Lisse, elk met een eigen samenstelling en
achtergrond van de ouderen (wat betreft opleidingsniveau,
levensovertuiging en interesse). Ook streektaal, gebruiken en
gewoonten van vroeger (waar ruime aandacht voor is tijdens de
taalactiviteiten) verschillen tussen regio’s. De Talentenscan aan de
start van de pilot helpt om de diversiteit van de doelgroep en de
(leer)wensen aan de start in beeld te brengen. Daarnaast helpt het
werken met inhoudelijke programmalijnen (zilver= praktisch, goud=
heden & verleden en diamant= inzicht & zingeving), en de
verschillende tafels lees & schrijf spreek & luister, wenstafel en
digitafel om maatwerk te bieden: elke taalactiviteiten middag biedt zo
ruimte om met eigen taalactiviteiten en leerwensen aan de slag te
gaan.
Tussentijdse bijstellingen
De pilotgroepen hebben als gevolg van de diverse instroom niet alleen
de ‘klassieke’ laaggeletterde groep bereikt (laagopgeleide ouderen die
vaak al op jongere leeftijd moeite hadden met lezen en schrijven),
maar ook mensen die actief bezig willen blijven of ouderen die kampen
met cognitieve achteruitgang vanwege ziekte. Ook mensen die (zeer)
taalvaardig waren vonden het taalactiviteitenprogramma interessant
en leuk. Omdat er in de methodiek wordt uitgegaan van individueel
maatwerk en beantwoordt deze daarmee aan de diversiteit in de groep.
Leerwensen clusteren rond 3 leervragen:
- Hoe hou ik vast wat ik heb? Oefenen is belangrijk om lees- en
schrijfvaardigheden te onderhouden. Voor een deel van de
ouderen geldt dat schrijven (motoriek) of lezen (zicht) vanwege
fysieke beperkingen steeds lastiger wordt.
- Hoe kan ik bijblijven? Relatief veel ouderen ervaren steeds minder
mogelijkheden om bezig te zijn met taal in het dagelijks leven.
Deze groep zoekt de uitdaging om nieuwe vaardigheden te leren,
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-

zoals een email schrijven op een IPad of smartphone of aan de slag
met het opschrijven van hun levensverhaal.
Hoe leer ik bij wat heb ik gemist? Extra taalondersteuning voor de
groep met vaak een laag opleidingsniveau en lage niveaus van
taalvaardigheden.

Voor alle drie de groepen geldt dat spelenderwijs leren (taalspellen,
quizzen) en de leesactiviteiten favoriet waren. De kleinschaligheid,
persoonlijke aandacht het samen bezig zijn met taal werd als groot
pluspunt ervaren. In het taalactiviteitenmateriaal is veel aandacht
voor interactie, het elkaar leren kennen en het aangaan van contacten.
Ook zijn er opdrachten waarbij de deelnemers uitgedaagd worden om
in contact te komen met anderen.
Ouderen geven in de evaluatie van de pilots aan dat ze na deelname
meer zelfvertrouwen hebben gekregen, meer contacten en
vriendschappen hebben opgedaan en in een open sfeer ervaringen
konden delen:
“De cursus ging niet alleen over taal, maar ook over het leven.”
“Ik kon in een open en prettige sfeer praten over dingen die mij
raken.”
“we leerden veel van elkaar en konden ervaringen delen.”
“De begeleiding was erg prettig en open. In de groep was men heel
open over persoonlijke onderwerpen.”
“Ik ken nu meer bewoners die ik voorheen niet kende.”
“Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.”
Inzet van trainers
Omgaan met een oudere doelgroep vraagt -naast een goede
voorbereiding en ervaring met het geven van onderwijs- specifieke
competenties van een trainer/docent.
Volgens de trainers waren de volgende aspecten van belang:
- affiniteit met de doelgroep: empathie en eerbied hebben voor
ouderen;
- beheersing van didactiek: ervaring met activerend leren en
activerende werkvormen, kennis van leerstrategieën;
49

-

geduldig zijn en goed kunnen luisteren;
makkelijk schakelen tussen verschillende niveaus: om kunnen
gaan met heterogene lesgroepen;
omgaan met weerstand en andere verwachtingen (“Waarom moet
ik iets met taal?”);
een gesprek begeleiden zonder zelf bepalend te zijn: doorvragen
en verwoorden;
een veilige sfeer kunnen scheppen en niet bang zijn voor emoties
die in de groep naar boven komen;
oog hebben voor fysieke en cognitieve beperkingen.

De trainers vonden het plezier, de open sfeer, verbondenheid en de
energie en veerkracht van ouderen de belangrijkste opbrengsten voor
henzelf. De opzet van de methodiek (inhoudelijke thema’s leerlijnen
en tafels) boden voor de trainers veel structuur en houvast tijdens de
taalactiviteiten. De extra materialen voor trainers via de
docentenhandleiding (te downloaden), de training vooraf (van
taalaanbieder Alsare) ondersteunden daarbij.
Praktische randvoorwaarden
Uit de evaluatie kwam naar voren dat een aantal praktische
randvoorwaarden essentieel voor het slagen van de taalactiviteiten
1. Locatie: Tijdens de taalactiviteiten werden veel persoonlijke
verhalen gedeeld. Dit werd door de bewoners als zeer waardevol
ervaren. Er zijn vriendschappen ontstaan en sommige deelnemers
gaan nu wekelijks bij elkaar op de koffie. Gedurende de pilots werd
duidelijk dat een afgesloten, eigen ruimte met voldoende licht een
essentiële voorwaarde was om een omgeving te bieden waarin
persoonlijke uitwisseling tot stand kwam.
2. Lesopzet: Oudere deelnemers waren vaak niet mobiel en konden
zich niet goed verplaatsen tussen de verschillende
taalactiviteitentafels. Daarom is ervoor gekozen om niet de
deelnemers, maar de lesmaterialen halverwege de
taalactiviteitenbijeenkomst te verplaatsen. Met vlaggetjes werd
duidelijk aangegeven welke taalactiviteiten waar plaatsvonden.
3. Tijdstip: Sommige ouderen rusten tussen de middag. De
pilotgroepen hadden daarom een voorkeur voor bijeenkomsten in
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de tweede helft van de middag. Ook was er meer behoefte aan
deelname aan de cursus in het najaar (als de dagen korter worden)
dan in de zomer.
4. Vervoer: Voor een deel van de ouderen was zelfstandig vervoer
naar een activiteitenlocatie onmogelijk. Dan moet gedurende de
gehele periode (16 weken) een rolstoelbus met
(vrijwilligers)chauffeur beschikbaar zijn.
Onverwachte uitkomsten
Behoefte aan nazorg/follow up
Toen de bijeenkomsten na 16 weken afliepen, ontstond de behoefte om
een vorm van nazorg voor ouderen te realiseren: deelnemers geven
zelf aan graag door te willen gaan met de taalactiviteiten. Dit is
gerealiseerd door na afloop van het programma een keer per maand samen met de trainer- een bijeenkomst met een taalactiviteit te
organiseren.
Behoefte aan digitale vaardigheden: gedurende de taalactiviteiten bleek
dat een aantal deelnemers de behoefte had om naast taal, meer met
digitale vaardigheden aan de slag te gaan. Vooral om het contact met
de buitenwereld te versterken (mailen, berichten sturen en gebruik
van sociale media). Hiervoor is in de pilot materiaal ontwikkeld, maar
werken aan digitale vaardigheden bleek (te) veel één-op-één
begeleiding van de trainer te vergen en is niet eenvoudig in de opzet
van de pilots te verwerken. Dit vraagt om extra ondersteuning
(bijvoorbeeld van een vrijwilliger).
Projectorganisatie
Tijd en middelen
De pilots werden verzorgd door externe trainers, maar het betrekken
van de interne organisatie is essentieel voor het slagen ervan. Zowel
voor het werven en bereiken van ouderen als het organiseren van
praktische randvoorwaarden, zoals:
- afgezonderde (sfeervolle) ruimte met laptop en beamer,
geluidsboxen en stopcontacten;
- flipovers, pennen en stiften, voldoende tafels, cursusmappen en
geprint cursusmateriaal;
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geschikt gehandicaptentoilet in de directe omgeving van de
ruimte;
- vervoer (taxi of rolstoelbus met vrijwilliger);
- iemand die de koffie en thee klaar zet (inzet van gastvrouwen).
Een pr- of communicatiemedewerker van de zorginstelling hield zich
bezig met de werving en promotie van het project. Dat vergt een
tijdsinvestering van circa 4 uur. Samen met de medewerkers van de
activiteitenbegeleiding werd het wervingsprogramma voorbereid en
begeleid, dat vergt eveneens een tijdsinvestering van circa 4 uur per
maand. Inzet van de trainer vergt 11 uur per maand (inclusief
voorbereidingstijd). De inzet van vrijwilligers (onder andere voor
vervoer) is eveneens circa 8 uur per maand.
-

Draagvlak
Het vraagt volgens de zorginstellingen ook inzet om draagvlak te
creëren onder medewerkers. Niet iedereen zag direct het nut van
taalactiviteiten voor deze oudere doelgroep in en door werkdruk is de
bereidheid om te helpen met halen en brengen van bewoners niet
altijd even groot. Ook is niet iedereen bekend met de problematiek
rond laaggeletterdheid. Het helpt om te benoemen dat ouderen tegen
praktische taalproblemen aanlopen, uitgedaagd kunnen worden om
hun (taal)vaardigheden bij te houden en dat door het sociale karakter
van de taalactiviteiten waardevolle relaties ontstaan. Medewerkers
kunnen hierover in teamoverleggen en de interne nieuwsbrief worden
geïnformeerd.
Opbrengsten voor ouderenzorginstellingen
Voor de ouderenzorginstellingen bood het project met name nieuwe
kansen op het gebied van het welzijnsaanbod. Vaak ligt het
zwaartepunt van de diensten van zorginstellingen op de zorg
gerelateerde activiteiten voor kwetsbare ouderen. Een van de
opbrengsten van het project is dat de blik van betrokken
zorginstellingen verbreed is: anders kijken naar de rol van taal in het
bevorderen van welzijn. Dat is een vernieuwend aspect. Zowel het
behoeftenonderzoek als de pilotgroepen hebben cijfermatige kennis
opgeleverd over het welzijn van cliënten en hoe zorginstellingen dat
kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld hoe wijdverbreid eenzaamheid onder
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ouderen is en dat samen bezig zijn met taal daar een positieve bijdrage
aan levert. Dat is belangrijke kennis met het oog op een aantal
vernieuwingsprogramma’s in de zorg (zoals Waardigheid en trots)
waarin welzijnsaspecten meer in de schijnwerpers komen te staan.
In hoeverre de zorgkosten omlaag gaan, is (alhoewel theoretisch goed
mogelijk) lastig in te schatten, maar is niet uit te sluiten. Deelnemers
lijken in ieder geval gelukkiger te zijn geworden. Reductie in
zorgkosten kan aanzienlijk zijn als we meer laaggeletterde ouderen
gaan bereiken. Er is ook in de buitenwereld interesse voor het project:
“Verzekeraars en gemeenten waar we mee samenwerkten, kijken door
dit soort projecten anders naar ouderenzorginstellingen. Er ontstaan
nieuwe gesprekken over het vormgeven van zorg en welzijn binnen
onze organisatie.”
4.2

Impactonderzoek

Het evaluatieonderzoek geeft inzicht in het bereik van laaggeletterde
ouderen en de vraag welke voorwaarden van belang zijn voor een goed
taalactiviteitenaanbod. Een volgende vraag is wat de impact van dit
taalaanbod is op de deelnemers. Dit is in een vragenlijstonderzoek in
kaart aan de hand van twee uitkomstmaten: de mate van gebruik van
taal in het dagelijks leven en de sociale impact van deelname aan het
activiteitenprogramma.
Onderzoek naar de ontwikkeling van het niveau van taalvaardigheden
(door middel van een taaltoets) is niet ingezet. Op de eerste plaats
omdat niveauverhoging lastig te meten is; zeker voor een oudere
doelgroep die vaker met cognitieve achteruitgang te kampen heeft. Uit
onderzoek in Nederland onder jongere laaggeletterde doelgroepen (tot
50 jaar) blijkt dat na deelname aan een cursus van een half jaar, de
leesvaardigheid van 7 op de 10 volwassen vooruit gaat: gemiddeld met
zo’n 6% (de Greef e.a., 2017). Een bescheiden percentage, maar dat
hoger is dan in vergelijkbare internationale onderzoeken (Kok en
Scholte, 2013). De verwachte opbrengsten van de pilots voor ouderen
focussen daarom met name op het vaker toepassen en gebruik van taal
in specifieke contexten, dan op taalniveauverhoging.
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Op de tweede plaats omdat een taaltoets niet past bij de opzet van deze
pilot Het is ook te sterk gerelateerd aan een schoolse context. Tot slot
bleek dat deelnemende ouderen vaak (fysiek) moeite hadden met het
invullen van onderzoeksinstrumenten (vragenlijsten). Een extra
taaltoets werd daarom als te belastend ervaren.

Opzet
Het impactonderzoek bestaat uit een voor- en nameting. Zowel
bij aanvang als na afloop van het leertraject is onder de oudere
deelnemers een vragenlijst afgenomen. Er zijn twee
meetmomenten geweest (bij vier pilots) met een tussenperiode
van 16 weken. We maken gebruik van gevalideerde
onderzoeksinstrumenten voor laaggeletterde doelgroepen die
zijn ontwikkeld door Maastricht University, de Vrije Universiteit
Brussel en Artéduc: het Social Inclusion after Transfer-instrument
(SIT-instrument) van De Greef, Segers en Verté (2010) dat de
invloed van deelname aan volwasseneneducatie op sociale
inclusie meet. Daarnaast is- vanwege de focus op taal- een
variabele over leesbevordering aan de vragenlijst toegevoegd.
Deze is gebaseerd op de impactmeting van de educatieve trajecten
van het programma ‘Educatie Werkt!’ van de gemeente
Amsterdam. Hierbij gaat het onder andere om in hoeverre men
het belangrijk of leuk vindt om te lezen, men boeken in huis heeft
en men naar de bibliotheek gaat.
Per variabele wordt het percentage deelnemers weergegeven dat
een groei heeft doorgemaakt. Het verschil tussen de 0- en
eindmeting is met behulp van nonparametrische toetsen getoetst.
In totaal zijn 35 van de 53 deelnemers bij het onderzoek
betrokken geweest. Reden dat de analyse geen betrekking heeft
op alle deelnemers is dat sommige onderzoekscodes niet klopten,
een enkeling eerder gestopt is en een enkeling de vragenlijst niet
heeft ingevuld.

54

Tijdens de metingen zijn naast de socio-demografische kenmerken
(geslacht, nationaliteit en leeftijd) de ervaren vooruitgang in sociale
inclusie geanalyseerd middels de volgende variabelen, die gebaseerd
zijn op het gevalideerde SIT-instrument (Sociale Inclusie na Transfer)
van De Greef, Segers en Verté (2010):
- taalvaardigheden: het toepassen van taal in het dagelijks leven;
- digitale vaardigheden: het gebruik van de computer en internet;
- assertiviteit: het hebben van zelfvertrouwen, het keuzes kunnen
maken en het oplossen van problemen;
- ontmoeten & ondernemen: het doen van activiteiten buitenshuis
en het ontmoeten van andere mensen;
- natuur- en sportactiviteiten: het deelnemen aan activiteiten in de
natuur en het gaan sporten;
- afname van sociaal isolement: het minder eenzaam voelen en
vergroten van het sociale netwerk.
Tabel 4.1 Socio-demografische kenmerken deelnemers in % (N = 35)

Kenmerk in %↓

Trajecten Zilveren
Taalcompetenties

Geslacht
Man

27.3

Vrouw

72.7

Herkomst
In Nederland geboren

93.8

Niet in Nederland geboren

6.3

Leeftijd
50 - 70 jaar

6.3

71 - 90 jaar

78.1

91 - 100 jaar

15.6

NB: “Missing values” zijn buiten beschouwing gelaten bij berekening percentages.
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De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 85 jaar (tabel 4.1). Het
merendeel vrouw (73%) en in Nederland geboren (94%).
Impact
Zowel bij aanvang als na afloop van het leertraject is onder de
deelnemers aan de pilots een vragenlijst afgenomen. Uit de resultaten
blijkt dat:
- de helft van de deelnemers aangeeft vaker te lezen;
- bijna twee derde van de deelnemers aangeeft taalvaardigheden
vaker toe te passen in het dagelijks leven;
- vier op de tien deelnemers een vooruitgang op het gebied van
digitale vaardigheden ervaart;
- twee derde van de deelnemers aangeeft meer zelfvertrouwen te
hebben;
- de helft van de deelnemers aangeeft meer mensen te ontmoeten
en vaker activiteiten buitenshuis te ondernemen;
- bijna twee derde van de deelnemers een verbetering in de omgang
met privécontacten ervaart;
- de helft van de deelnemers aangeeft minder vaak eenzaamheid te
zijn;
- bijna een derde van de deelnemers geeft aan vaker activiteiten
(natuur & sport) te ondernemen.
De meeste deelnemers ervaren verbetering als het gaat om het
toepassen van taal in het dagelijks leven, sociale contacten en
zelfvertrouwen.
Digitale vaardigheden en natuur- en sportactiviteiten scoren lager,
maar dit waren geen vooropgezette projectdoelen. Bij sommige
deelnemers wordt juist een afname op het gebied van sociale inclusie
geconstateerd. Mogelijkerwijs worden de deelnemers zich tijdens het
traject meer bewust van hun problematiek met betrekking tot sociale
inclusie. Deze zelfreflectie kan er toe leiden dat ze de mate van sociale
inclusie bij de eindmeting lager waarderen dan bij de beginmeting.
Als we de begin- en eindmeting met elkaar vergelijken blijkt tot slot
dat deze niet significant van elkaar verschillen. Mogelijk omdat de
respondentengroep, die zowel de voor- als de nameting heeft
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ingevuld, klein is (N=35). De uitkomsten van de impactmeting zijn
daarom indicatief en bieden vooral aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek.
Wel zijn de resultaten in lijn met eerdere studies. Uit onderzoek naar
educatietrajecten blijkt dat gemiddeld 40% tot 60% van de
volwassenen na deelname aan een taalaanbod een toename van sociale
inclusie rapporteren (De Greef, 2014). Ze hebben vaker nieuwe mensen
hebben ontmoet, verkeren minder vaak in een sociaal isolement,
nemen vaker deel aan georganiseerde activiteiten (zoals
sportactiviteiten) of hebben meer zelfvertrouwen. Ook blijkt het
gebruik van een zelfperceptiemaat voor de meting van sociale inclusie
niet tot een overschatting van door respondenten te leiden. In eerder
onderzoek is de zelfscore van respondenten vergeleken met scores
gegeven door docenten (over de betreffende vaardigheden van de
deelnemers). Docenten bleken de ontwikkeling van deelnemers op
sociale inclusie wat hoger in te schatten dan de deelnemers zelf (De
Greef, 2009).
4.3

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Ter afsluiting van dit onderzoek is een maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba) uitgevoerd. Een systematische inventarisatie van
alle kosten en baten levert zicht op de (monetaire) meerwaarde van de
pilot. Het uitvoeren van een mkba is echter geen eenvoudige opgave.
Allereerst omdat de projectdoelen en de verwachte baten van Zilveren
taalcompetenties immaterieel van aard zijn: het project beoogt bij te
dragen aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van
ouderen door het verbeteren van de taalvaardigheid. Daarnaast is de
omvang van het pilotonderzoek te klein om harde effecten te kunnen
vaststellen. We kiezen daarom voor een mkba met kengetallen. Om de
vertaling van opbrengsten naar monetaire baten voor deelnemers
beter te kunnen onderbouwen, gaan we op zoek naar uitkomsten van
vergelijkbare projecten.
Probleemanalyse
In de hand van de literatuurstudie en het behoeftenonderzoek
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(hoofdstuk 2) zijn de problemen en behoeften van de doelgroep in
kaart gebracht. Daaruit blijkt dat ouderen in zorginstellingen
problemen ervaren op het gebied van eenzaamheid, gezondheid en
praktische taalvaardigheden (zoals formulieren invullen en het doen
van administratie). Ondervraagde ouderen hebben met name behoefte
aan het ondernemen van sociale activiteiten. Dit hebben we dat
vertaald in een effectenschema (figuur 1). Op basis van dit schema
worden de kosten en baten van de activiteitenprogramma’s geschat.

Figuur 4.1 effectenschema mkba

Om de kosten en de baten van het taalactiviteitenprogramma in kaart
te brengen zijn twee zorginstellingen (Vughterstede en DSV Verzorgd
Leven) naast elkaar gezet. De kosten en baten zijn gebaseerd op de
pilots die zij hebben uitgevoerd: vier taalactiviteitenprogramma’s van
16 weken, met een keer per week een bijeenkomst van 2 uur. In een
kosten-batenanalyse wordt altijd de vergelijking gemaakt met een
alternatieve situatie (nulscenario). In dit geval is het nulscenario de
situatie waarin geen taalactiviteitenprogramma’s plaatsvinden.
Kosten
De kosten van de pilots bestaan uit zowel materiele en personele
kosten en zijn als volgt opgebouwd:
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Tabel 4.2 samenstelling van de kosten taalactiviteiten

Ruimte voor de
bijeenkomsten

Extern = zaalhuur

Intern = schoonmaken door huishoudelijke
medewerker + elektriciteit

Vervoer

Rolstoelbus per dagdeel

Inzet van gastvrouwen

15 minuten per bijeenkomst

Versnaperingen

Wervingsactiviteiten

Vervoer intern gaat veelal zelfstandig.
2 keer per bijeenkomst (koffie/thee plus
versnapering)

Inzet activiteitenbegeleider (2 uur)

inzet gastvrouwen 2 uur plus koffie/thee
Inzet huishoudelijk medewerker (1 uur)

Kosten lesmateriaal

kosten certificaatuitreiking
inzet docent (16 weken)
training inzet vrijwillige

docent (train de trainer)

Inzet van PR/Communicatiemedewerker (4 uur)

cursusmap, werkbladen, artikelen, pennen, stiften
certificaat + presentje + gebak

per dagdeel van 2 uur, plus 45 minuten
voorbereiding

per deelnemer, 2 dagdelen bij groepsgrootte van
minimaal 10 deelnemers

De pilots taalactiviteitenprogramma’s verschilden van opzet: drie
pilots waren intern bij de zorginstelling georganiseerd, een pilot op
een externe locatie. In alle pilots werden professionele taaltrainers
ingezet. Maar het in dit project ontwikkelde en gratis beschikbare
activiteitenmateriaal kan ook door vrijwillige docenten worden
gebruikt. De kosten van de taalpilots zijn daarom in 4 varianten in
kaart gebracht.
- met inzet van professionele docent of met inzet van vrijwillige
docent
- met gebruik van interne of externe locatie
In de berekening van de kosten per pilot is uitgegaan van het
gemiddelde aantal deelnemers dat aan elke pilot heeft deelgenomen
(13 personen) en een duur van 16 weken (2 uur per bijeenkomst). De
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kosten van de taalactiviteitenprogramma’s lopen uiteen van 1508,13
(intern georganiseerd, met vrijwilliger) tot 6598,13 euro (externe
activiteitenlocatie met professionele trainer/docent).
Tabel 4.3 Kostenvarianten taalactiviteiten
Kosten taalactiviteiten van

Externe locatie

Interne locatie

Zilveren Taalcompetenties
professionele

vrijwillige

professionele

vrijwillige

docent/trainer

docent/trainer

docent/trainer

docent/trainer

Ruimte voor de bijeenkomsten

€ 640,00

€ 640,00

€ 100,00

€ 100,00

Vervoer

€ 325,00

€ 325,00

€ 0,00

€ 0,00

Inzet van gastvrouwen (16 * 15

€ 85,50

€ 85,50

€ 85,50

€ 85,50

Versnaperingen

€ 110,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 110,00

Wervingsactiviteiten

€ 114,63

€ 114,63

€ 114,63

€ 114,63

Inzet van PR/Communicatie-

€ 143,00

€ 143,00

€ 143,00

€ 143,00

Kosten lesmateriaal

€ 650

€ 650

€ 650

€ 650,00

kosten certificaatuitreiking

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

inzet docent (16 weken)

€ 4.400,00

-

€ 4.400,00

-

training inzet vrijwillige docent

-

€ 175,00

-

€ 175,00

Totaal per pilotgroep

€ 6.598,13

€2.2373,13

€ 5.733,13

€ 1.508,13

totaal 4 groepen

€26.392,52

€ 9.492,52

€22.932,52

€ 6.032,52

per deelnemer

€ 507,55

€ 182,55

€ 441,01

€ 116,01

per laaggeletterde deelnemer

€ 1.268,87

€ 456,37

€ 1102,53

€ 290,03

minuten)

medewerker (4 uur)

(train de trainer)

Kosten per deelnemer
De kosten per deelnemer bedragen 116,01 euro als wordt uitgegaan
van een interne locatie en de inzet van een vrijwillige docent en 507,55
als wordt uitgegaan van een externe locatie met professional. Van de
in de taalpilots bereikte personen loopt 40% het risico om
laaggeletterd te zijn. Dit komt per pilotgroep neer op 5,2 van de 13
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deelnemers. Omgerekend kost deelname 290,03 euro per bereikte
laaggeletterde als wordt uitgegaan van een interne locatie met de inzet
van een vrijwillige docent.
Het is lastig om een inschatting te geven van de gemiddelde kosten
van vergelijkbaar activiteitenaanbod. De kosten van
(educatie)taalaanbod voor laaggeletterde doelgroepen varieert, maar
wordt in eerder onderzoek geschat op gemiddeld 170 euro per
contactuur (Kok & Scholte, 2013). Een taaltraject duurt gemiddeld 2
jaar en kost €4000 per persoon. Omgerekend naar de omvang van deze
pilots -een cursusduur van 16 weken en een groepsgrootte van 13
deelnemers- is dit €418 euro per deelnemer.
Baten
Opbrengsten voor de zorginstellingen
Zowel het behoeftenonderzoek als de pilots hebben zorginstellingen
cijfermatige kennis opgeleverd over het welzijn van cliënten en dat
verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld hoe wijdverbreid eenzaamheid
onder ouderen is en dat activiteitenaanbod met een focus op taal een
middel kan zijn om dat tegen te gaan. Dat is belangrijke kennis met het
oog op een aantal vernieuwingsprogramma’s in de zorg (zoals
Waardigheid en trots en Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg) waarin
welzijnsaspecten meer in de schijnwerpers komen te staan. In
hoeverre de zorgkosten omlaag gaan is voor zorginstellingen lastig in
te schatten, maar is niet uit te sluiten. Cliënten lijken in ieder geval
gelukkiger te zijn geworden.
Opbrengsten voor de deelnemers
Uit de pilotresultaten (hoofdstuk 4) blijkt dat de impact van deelname
aan de pilots voor ouderen het grootst is op het gebied van:
- gebruiken van taalvaardigheid in het dagelijks leven
- toename van het zelfvertrouwen en
- toename van sociale inclusie (meer mensen ontmoeten).
Twee derde van de deelnemers aan de pilots geeft aan op deze
levensgebieden een verbetering van kwaliteit van leven te ervaren. De
helft van de deelnemers geeft daarnaast aan zich minder vaak
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eenzaam te voelen. Maar uit de vergelijking van de begin- en
eindmeting blijkt dat deze uitkomsten niet significant van elkaar
verschillen. Mogelijk omdat de respondentengroep die zowel de voorals de nameting heeft ingevuld, klein is (N=35). Ook is in het
onderzoek geen gebruik gemaakt van een controlegroep. Het is
daarom niet mogelijk om de uitkomsten van de pilots direct te
vertalen naar kwantificeerbare baten.
Baten voor de deelnemers: kengetallen
Om de vertaling van opbrengsten naar monetaire baten voor
deelnemers beter te kunnen onderbouwen gaan we op zoek naar
ervaringen in vergelijkbare projecten (kengetallen). Uit het
effectenschema blijkt dat de baten van dit project gezocht moeten
worden in winst op het gebied van taalvaardigheid, een afname van
eenzaamheid en besparing op gezondheidskosten. In mkba-analyses
naar de aanpak van laaggeletterdheid wordt verbetering van
taalvaardigheden echter nooit direct uitgedrukt in monetaire baten:
een verbetering van taalvaardigheid kan wel indirect leiden tot baten
in termen van hogere arbeidsmarktparticipatie en –productiviteit,
besparingen op het gebied van gezondheidszorg en sociale inclusie.
Dat is enerzijds gebaseerd op het feit dat een betere taalvaardigheid
leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt, en daarnaast ziekteverzuim
tegengaat. Baten in relatie tot arbeidsparticipatie zijn voor deze
oudere doelgroep (75+) echter niet relevant.
Anderzijds blijkt uit onderzoek een verband tussen lage
taalvaardigheden en een hogere zorgconsumptie, bijvoorbeeld als
gevolg van gebrekkige kennis van gezondheidszorg en leefstijlkeuzes
(Groot et al; 2006). Gezondheidskosten zijn volgens een
maatschappelijke kostenanalyse van laaggeletterdheid toe te schrijven
aan gemiddeld 3,4% meer huisartsen- en 2,5% meer
ziekenhuisbezoek van laaggeletterde volwassenen (PWC, 2013).
Laaggeletterde ouderen komen vaker in het ziekenhuis terecht en
nemen minder vaak deel aan preventieve zorg (Berkman et al., 2011).
Baten: interventies die sociale inclusie bevorderen
Uit een overzicht van kosten en baten van programma’s die
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eenzaamheid tegengaan en sociale inclusie onder kwetsbare groepen
bevorderen, blijkt dat winst op het gebied van kwaliteit van leven als
gevolg van deze interventies varieert, en gemiddeld tussen de 1,8 en
3,3% ligt (Van Geel & De Wit, 2017). Het gaat dan bijvoorbeeld om
groepsbijeenkomsten gericht op gezamenlijke activiteiten en sociale
weerbaarheid, wijkmaaltijden of projecten om sociaal isolement onder
weduwen tegen te gaan. In onderzoeken naar deze projecten is de
QALY- en veel ingezette rekeneenheid om kwaliteit van leven uit te
drukken: een extra levensjaar in goede gezondheid. De waarde van een
QALY varieert tussen 20.000 en 100.000 euro (Berden & Kok, 2011).
Uitgedrukt in QALY komen de hoogst haalbare baten van deze
projecten op maximaal 1500 euro per persoon uit (Van Geel & De Wit;
2017, 2017).
Op basis van de uitkomsten van het impactonderzoek (paragraaf 4.2)
verwachten we bij twee derde van alle deelnemers een verbetering op
het gebied van kwaliteit van leven, maar bij de één meer dan bij de
ander. Uit hoofdstuk 2 van dit onderzoek blijkt dat met name ouderen
die het risico lopen om laaggeletterd te zijn, minder contact met
familie, vrienden en kennissen hebben. We verwachten daarom dat
deze groep meer baat heeft bij het taalactiviteitenprogramma:
- We gaan uit van de ondergrens -voor vergelijkbare projecten- van
winst in termen van kwaliteit van leven voor niet-laaggeletterde
deelnemers: 1,8% QALY (20.000 euro) per deelnemer =360 euro
(60% van de pilotdeelnemers).
- We gaan uit van de bovengrens -voor vergelijkbare projecten- van
winst in termen van kwaliteit van leven voor laaggeletterde
deelnemers: 3,3% QALY 20.000 euro) per deelnemer = 660 euro
(40% van de pilotdeelnemers).
- uitgaande van een verbetering bij 2/3 van de totale groep deelnemers, levert deelname gemiddeld 322 euro per deelnemer op.
Baten: gezondheidswinst en voorkomen van zorgconsumptie
Naast baten op het gebied van kwaliteit van leven kan dit programma
ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van zorgconsumptie. Uit
Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat eenzame volwassenen
(40-60 jaar) 4 a 5 keer per jaar vaker de huisarts bezoeken dan niet63

eenzame mensen (Ellaway et al., 1999). Ook in onderzoek de
maatschappelijke kosten en baten van taaltrajecten voor
laaggeletterden (SEO, 2013) zijn gezondheidskosten onderzocht.
Deelname aan een taaltraject leidt tot een gezondheidswinst
(uitgedrukt in QALY) van 99 euro per jaar (SEO, 2013).
Tabel 4.4 Overzicht van kosten (-) en baten (+)

Oudere

Kosten taalactiviteiten

Zorginstelling

€1508,13*

cijfermatig inzicht in het
welzijn van cliënten
Kwaliteit van leven
Minder eenzaamheid

+C
+322
+B

Minder zorgkosten
Gezondheidswinst
Totaal

Maatschappij

+D

+E

-€1508,13+C+D

E

+99
421+B

*uitgaande van een interne locatie en vrijwilliger als docent
A, B, C en D zijn positieve bedragen die niet gekwantificeerd zijn.

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de kosten en baten. De kosten voor de
pilots variëren al naar gelang de opzet, in de bovenstaande tabel is
uitgagaan van de goedkoopste variant. De baten bleken lastig in te
schatten, en op basis van kengetallen weergegeven. Voor oudere
deelnemers aan de pilots is het kosten-batensaldo positief: deelname
levert naar verwachting een verbetering van kwaliteit van leven en
mogelijk gezondheidswinst op. Deelname levert zorginstellingen naast de kosten van het activiteitenaanbod- beter cijfermatig inzicht
in het welzijn van cliënten, en een mogelijke besparing van zorgkosten
op. Maar het is van belang om te benadrukken dat de grootste baten
van dit project (kwaliteit van leven, afname van eenzaamheid)
immaterieel van aard zijn.
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