
Workshop LNT/GSS 

http://www.stichtinglnt.nl/


1. Doel van de bijeenkomst 

 

2. Introductie 

a) Kort voorstelrondje (indien nodig) 

b) Opdracht en conclusie 

c) Aanpak Berenschot 

 

3. Resultaten 

a) Bevindingen 

b) Analyse 

c) Ons advies 

 

4. Samenvatting en discussie 

 

5. Vervolgafspraken en afronding 

 

 2 

Programma 



De opdracht van LNT/GSS aan Berenschot heeft ten doel een bijdrage te 

leveren aan het vergroten van de toekomstbestendigheid van de LNT en 

Gilde lidorganisaties. 

 

Dit bestaat ten eerste uit een oriëntatie op de situatie en 

strategische behoefte(s) door middel van interne studie en een 

omgevingsanalyse. En ten tweede uit het ontwikkelen van een 

oplossing om de toekomstbestendigheid van de 

lidorganisaties te vergroten. Het ontwikkelen van een leergang is 

één van de mogelijke oplossingen. 
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Opdrachtomschrijving 

 



 

 

 

 

 

• Focus op verminderen afhankelijkheid, niet op uitbreiden middelen 

 

• Geen leergang, wel leren (kennisdeling) 

 

• Samenwerking buiten taal 
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Conclusie: ons advies 
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Aanpak Berenschot 

Valideren aannames  

Interne en externe studie om aannames te valideren 
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Aanpak Berenschot 

Dataverzameling  

 

• SWOT-analyse 

• Documentstudie 

• Interviews 

• Geïnterviewde partijen interne 

studie  

• Humanitas Utrecht   

• Vrouwentaalgroep Zeist 

• GildeSamenSpraak Den Haag 

• Gilde Mijdrecht 

• ISKB Utrecht 

• OBV Den Haag 

• Dynamo Amsterdam 

• Stichting Welzijn Velsen 

 

 

 

 

 

 

• Geïnterviewde partijen externe 

studie 

• De Blauwe Noordzee 

• CSU cleaning services 

• Basisschool De Kameleon 

• Gemeente Den Haag 

• Ministerie SZW en BZK 

 

 

 



 

 

 

• Bevindingen gecategoriseerd in SWOT-matrix 

• SWOT-matrix gethematiseerd:  

• Financieel/middelen 

• Doelgroep 

• Organisatiemodel 

• Omgeving en imago 

• Onderscheid tussen professionele (betaalde) en vrijwillige (onbetaalde) 

lidorganisaties.  

• Aparte analyse van de externe studie 

• Onderscheid in SWOT bevindingen en analyse: analyse roodgekleurd 

• SWOT geplot in assenstelsel 
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Aanpak Berenschot  

Bevindingen en analyse  



Analyse: vrijwillige lid organisaties (onbetaald) 
Thema’s: Financieel / middelen Doelgroep Organisatiemodel Omgeving en imago 

Intern: 

Krachten 

Qua middelen zelfvoorzienend 

• (Financiële) onafhankelijkheid 

• Betrouwbaarheid en 

capabele vrijwilligers en 

coördinatoren 

Staat dicht bij doelgroep 

• Toegankelijk 

• Betrokken  

• Passend aanbod 

 

Centrale organisatie 

• Kleinschaligheid en korte 

lijnen 

• Iedereen gelijk 

• Wendbaarheid  

Lokale bekendheid  

• Mond tot mond reclame 

• Project waarde niet ter discussie 

Extern: 

kansen 

Meer verbinding 

• Geïntegreerde taalpakketten  

• Bestaande 

structuren/netwerken van 

vrijwilligers 

 

Bestaande structuren/netwerken van 

cursisten 

 

Ook formele educatie wordt 

doelgroep 

Meer lokale allianties  

• Organisaties staan open voor 

samenwerking en kennisuitwisseling 

• Groei beschikbaarheid vrijwilligers en 

coördinatoren door crisis 

• Stichting Lezen en Schrijven heeft 

geld 

• Subsidies blijven mogelijk bij inzet 

voor de subsidieverstrekker 

• (Landelijke) vorming van taalketens 

Intern: 

zwakten 

Professionaliteit staat onder druk 

• Hoge doorloop van 

vrijwilligers en coördinatoren  

• Efficiëntie van 

fondsenwerving 

• Kwaliteit materiaal (geen 

formele educatie) 

• Niveau vrijwilligers en 

coördinatoren 

• Tijdsdruk 

• Impact taalbegeleiding niet 

hard te maken 

Afstemming vraag en aanbod 

• Vindbaarheid doelgroep  

• Wachtlijsten voordat traject begint 

Kwetsbare eilandjes  

• Afhankelijkheid van (netwerk) 

individu (bestuurslid) 

• Afhankelijkheid van 

coördinatoren 

Lokale aansluiting 

• Wijkgericht werken 

• Ontbreken van lobbykracht  

 

Extern: 

uitdagingen 

Verbreding doelgroep  

• Door nieuwe wet inburgering 

 

Organisatiegrenzen in zicht? 

• Beperkte groeimogelijkheden 

• Fusies  

Crisis en schaarste 

• Minder en minder 

subsidies/financiering 

• Overheid minder betrouwbare partner 

• Vrijwillige bijdrage/steun andere 

organisaties neemt af 

• Verandering in inburgeringswet kan 

samenwerking nodig maken 
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Analyse: professionele lid organisaties (betaald) 
Thema’s: Financieel / middelen Doelgroep Organisatiemodel Omgeving en imago 

Intern: 

Krachten 

Krachtige organisaties 

• Financieel gezond 

• Veel vrijwilligers 

• Professionaliteit 

• Kwaliteit materiaal 

Breed aanbod, vernieuwing 

• Brede doelgroep 

• Digitale benadering doelgroep 

Centraal en professioneel 

• Strakke trajecten – direct 

resultaat 

• Bundeling van projecten 

Bekende speler 

• Zichtbaarheid 

• Samenwerking 

• Mond op mond reclame 

Extern: 

kansen 

Mogelijkheden extra financiering 

• 4 stappen mogelijke financiën: 

• subsidies (lokaal – EU 

niveau) 

• fondsen (projectmatig) 

• samenwerking met 

bedrijven (sponsor, CSR) 

• zelf inkomsten genereren 

• Geld verdienen door 

kennisdeling? Opleidingen 

vrijwilligers? 

• SSC 

• Betalende deelnemers? 

Doelgroep verbreed 

• Bestaande structuren/netwerken 

van cursisten en vrijwilligers 

• Koppeling tussen onderwijs en 

thema’s (thema-gericht leren) 

• Uitbreiding doelgroep 

 

Taalketens bieden perspectief 

• Landelijke vorming van 

taalketens 

• Samenwerking? Onderling of 

met externe partijen? 

Alliantiemogelijkheden 

• Welzijn nieuwe stijl 

• Landelijke politieke lobby met 

LNT 

• Uitbreiding samenwerking lokale 

instanties 

• Samenwerking in de keten 

Intern: 

zwakten 

Afhankelijke organisatie 

• Financiën 

• Vrijwilligers 

• Resultaatafspraken 

Benaderen doelgroep kostbaar en 

lastig 

Kwetsbare organisatie 

• Interne competenties 

(maatschappelijk maar niet 

zakelijk) 

• Continuïteit niet geborgd 

• Gebruik maken van intern 

netwerk en kennis 

Alleen tegen de wereld 

• Te weinig relaties met externe 

organisaties 

• Geografische spreiding over 

stad 

• Landelijke politieke lobby LNT 

Extern: 

uitdagingen 

Middelen staan onder druk 

• Voldoende en langblijvende 

vrijwilligers 

• Fondsen niet bereid gat te 

dichten dat gemeente maakt 

• Subsidies moeilijker te krijgen en 

meer voorwaarden 

Verwaterende doelgroep Op zoek naar de kern 

• Zichtbaarheid in de markt 

• Impact en prestaties duidelijk 

blijven communiceren 

• Meer samenwerking maar lokale 

kracht behouden 

• Gemeente vraagt om 

herbezinning (core business) 

9 



Thema’s: Financieel/middelen Doelgroep Organisatiemodel Omgeving en imago 

Intern: 

Krachten 

Weerbaarheid 

• Kleine organisaties met veel 

vrijwilligers redden het wel 

• Professionele organisatie door 

betaalde kracht 

Liefde voor het vak 

• Betrokkenheid en dichtbijheid 

doelgroep 

Stabiliteit kwaliteit en 

professionaliteit faciliteiten 

 

Extern: 

kansen 

Kansen liggen voor het oprapen 

• Brede noodzaak en nut activiteit 

• Verbinding en allianties  

netwerkmanagement 

• gemeenten – financiering WMO 

Doelgroep is beter bereikbaar dan 

misschien gedacht wordt 

• Via kinderen 

• Via werk 

• Via wijken 

 

Kleinschalig, wijkniveau heeft de 

toekomst 

Zoek verbinding en breedte 

• Werk is de sleutel 

• Nationale partners 

• Stages en banen 

 

Intern: 

zwakten 

Afhankelijkheid en overhead 

• Afhankelijkheid subsidies 

• Overhead door betaalde 

krachten en huisvesting 

• Controle over financiën 

   

Extern: 

uitdagingen 

Willekeur en kaalslag 

• Bedrijven hebben weinig 

middelen 

• Oplossing moet bij je eigen 

organisatie passen. 

• Elke gemeente doet het anders 

 willekeur 

Wil de doelgroep wel? 

• Oudere generatie / moeilijk te 

vinden doelgroep 

• Weinig intrinsieke motivatie 

anderstalige ouders 

• Proactief benaderen van 

doelgroep vereist verschillende 

+ zakelijke competenties 

Transparantie en professionaliteit 

richting externen 

 

Bekendheid vergroten en 

maatschappelijke behoefte volgen 

• Onbekendheid in de omgeving / 

onvoldoende externe profilering 

• Individualisering 

maatschappelijk proces 

• Lobby bij overheid 

• Decentralisaties (elke gemeente 

anders) 
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Analyse: externe studie 



11 

Sterkten 

Kansen 

Zwakten 

Uitdagingen 

Intern Extern 

Weerbaarheid 

Liefde voor het vak 

 

Stabiliteit kwaliteit en professionaliteit faciliteiten 

Kansen liggen voor het oprapen 

Doelgroep is beter bereikbaar dan misschien gedacht wordt 

Zoek verbinding en breedte 

Kleinschaligheid, 

wijkniveau heeft de 

toekomst 

Afhankelijkheid en overhead 

Willekeur en kaalslag 

Wil de doelgroep wel? 

Transparantie en professionaliteit richting externen 

Bekendheid vergroten en maatschappelijke behoefte volgen 

Krachtige organisaties 

Breed aanbod, vernieuwing 

Centraal en professioneel 

Bekende speler 

Mogelijkheden extra financiering 

Doelgroep verbreed 

Taalketens bieden perspectief 

Alliantiemogelijkheden 

Afhankelijke organisatie 

Benaderen doelgroep kostbaar en lastig 

Kwetsbare organisatie 

Alleen tegen de wereld 

Verwaterende doelgroep 

Op zoek naar de kern 

Middelen staan onder druk 

Qua middelen zelfvoorzienend 

Staat dicht bij doelgroep 

Centrale organisatie 
Lokale bekendheid  

Meer verbinding 

Bestaande structuren/netwerken 

van cursisten Ook formele educatie wordt doelgroep 

Meer lokale allianties  

Professionaliteit staat onder druk 

Afstemming vraag en aanbod 

Kwetsbare eilandjes  

Lokale aansluiting 

Verbreding doelgroep  

Organisatiegrenzen in zicht? 

Crisis en schaarste 



 

• Sommige lidorganisaties hebben een probleem qua continuïteit, andere 

lidorganisaties hebben geen probleem 

 

• De problemen doen zich vooral voor bij de lidorganisaties met betaalde 

krachten; hoofdzakelijk LNT-leden 

 

• Het probleem is per organisatie anders; afhankelijk van de lokale situatie en 

het gemeentelijk beleid 

 

• Problemen worden niet als zeer urgent ervaren, hoewel coördinatoren zich wel 

bewust zijn van een veranderende omgeving/situatie 
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Tussenconclusie  

Is er een probleem en hoe wordt dit ervaren? 



Betaald 
• “We hebben vooral behoefte aan leergang voor vrijwilligers op inhoud en deskundigheidsbevordering. We hebben geen 

behoefte aan een leergang met focus op besturen van de organisatie” 

• “Een leergang moet vroeg bekend worden gemaakt, zodat het mee genomen kan worden in een subsidie aanvraag” 

• “Een leergang moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben” 

• “We hebben eerder behoefte aan een leergang voor vrijwilligers dan voor  coördinatoren” 

• “Nuttige onderwerpen kunnen zijn fondsenverwerving, andere financiering dan gemeente/fondsen, samenwerking t.a.v. 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en het zichtbaar maken van resultaten” 

•    “We hebben geen behoefte aan een leergang, deze ontwikkelen en geven we zelf “ 

• “Wij en onze vrijwilligers staan open voor een leergang mits deze innovatief is. Mogelijke onderwerpen zijn  commerciële 

mogelijkheden en omgaan met moeilijke situaties (voor vrijwilligers)” 

 

Onbetaald 
• “We hebben weinig behoefte aan een leergang, onze koepelorganisatie voorziet ons van kennis en expertise. LNT/GSS 

moet overlap voorkomen” 

• “We hebben  behoefte aan meetinstrumenten en niveaubepaling. En aan een dagtraining over materialen” 

• “Het is de vraag of een leergang de optie is om organisaties te ondersteunen. Belangrijk is aandacht te besteden aan 

hoe om te gaan met vrijwilligers, het begeleiden van vrijwilligers.  Daarnaast informatie hoe subsidies in te dienen en 

hoe voor opvolging zorgen” 

• “We hebben weinig behoefte aan meer kennis. Liever ondersteuning bij lobby richting gemeenten en het uitwisselen van 

ervaringen hierover” 

• “De huidige trainingen deskundigheidsbevordering die LNT heeft voor de vrijwilligers zijn goed” 

• “Een leergang over fondsenwerving heeft geen zin, er zijn geen grote bedragen te halen” 
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Bevindingen: behoefte aan leergang 

Reacties van de organisaties 



Een leergang zorgt voor: 
• kennisdeling en verbinding tussen de organisaties  

• focus op coördinatoren 

• focus op leren/ontwikkelen (dit zien wij als een vereiste voor de lidorganisaties 

om toekomstbestendig te worden) 

 

Maar: 
• Er is een grote diversiteit aan behoeften bij lidorganisaties, die niet te vangen is 

in een universele leergang. Inspelen op lokale situatie is een vereiste 

• Coördinatoren zijn beperkt gemotiveerd en hebben beperkt tijd en middelen 

• Coördinatoren hebben vooral behoefte aan een leergang voor vrijwilligers 

• Juist de betaalde organisaties verzorgen hun eigen trainingen en komen niet 

naar een leergang 

• Lidorganisaties hebben vooral behoefte aan een lobby vanuit LNT/GSS, niet 

zozeer aan een leergang 
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Analyse: behoefte aan leergang 

Eigen analyse  



• Een leergang is volgens ons niet het beste middel 
 

• Er is geen gedeeld probleem wat een universele leergang een lastig middel 

maakt 

 

• Er is weinig animo onder coördinatoren 

 

• In tijden van beperkte middelen is het onverstandig om nog meer middelen 

in te zetten als de meerwaarde niet vaststaat 

 

• Er zijn voldoende andere alternatieven naast een leergang 
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Conclusie: wenselijkheid leergang 



Analyse: rol koepelorganisatie (LNT/GSS) 

Thema’s: Financieel/ middelen Doelgroep Organisatiemodel Omgeving en Imago 

Intern: 

Krachten 

Centrale bundeling krachten 

• Lesmateriaal en producten 

(ontwikkeld door UvA) 

• Landelijke politieke lobby 

• Op de hoogte van verandering en 

kennisdeling hiervan (nieuwsbrief) 

Diversiteit groot bij leden 

• Best practices en ideeën bij lid 

organisaties 

• Diversiteit: groot geografisch en 

niveau bereik van doelgroep 

 

• Formaat achterban 

koepelorganisatie en daarbij 

komende lobbykracht. 

• GSS kracht: vrijwel volledig vrijwillig 

vertalen naar LNT 

Intern: 

zwakten 

Effectiviteit budget benadering: 

• In vaarwater lid organisaties met 

fondsenbenadering 

• Producten sluiten niet volledig aan 

bij vraag lid organisaties 

(professionaliteit training, etc.)  

Is er wel echt verbinding? 

• Gevoel van urgentie en 

inspiratie overbrengen bij lid 

organisaties 

• Gebruik kennis / vaardigheden 

vrijwilligers 

De grote ‘wie is waarvan’ vraag 

• Spanningsveld tussen 

landelijke/lokale rol en taken 

• Uitwisselen van aanwezige kennis 

bij lidorganisaties 

• Groot verschil werkzaamheden 

GSS lidorganisaties. 

• Grote diversiteit in aanbod GSS en 

LNT lidorganisaties 

• Stimuleren intrisieke samenwerking 

tussen lidorganisaties 

• Samenwerking stichting lezen en 

schrijven: 

• Hebben geld van OCW 

• Doelgroep verbreding 

• Nu ook spreken als doel 

• Deskundigheidstraining 

coaches 

Wie zijn wij? 

• Huidige vrijwilligers gebruiken voor 

bekendheid 

Extern: 

kansen 

Eigen materiaal volledig benutten 

• Lesmateriaal extern verkopen, intern 

gratis verstrekken. 

Grenzen opzoeken 

• Landelijke vorming van 

taalketens 

• Verbreding doelgroep (bv EU-

migranten) 

Blijven vernieuwen 

• Invulling geven aan vernieuwde 

teams/organisatie/methodiek 

 

Bijdragen aan profilering 

• Partnerschap zoeken met 

bekendheid, om gezicht te geven aan 

LNT/GSS 

• Samenwerkingen tussen bedrijven en 

maatschappelijke organisaties, bv. 

samen met SZW naar werkgevers 

Extern: 

uitdagingen 

Versobering middelen 

• Forse bezuinigingen door 

gemeenten op maatschappelijke 

organisaties 

Ontwikkelen van leden 

• Benodigde competenties in 

besturen (maatschappelijk + 

zakelijk) 

Verandering in organisatielandschap 

• (Gedwongen) fusies met grotere 

taalorganisaties 

Zichtbaarheid en willekeur 

• Externe profilering, landelijke 

bekendheid. 

• Elke gemeente eigen beleid, kan niet 

één aanpak voor gemaakt worden 
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• Verbinden. De landelijke bijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren. 

Deze behouden of zelfs uitbreiden (bv met bijeenkomsten op lokaal niveau) 

 

• Kennis verzamelen en verspreiden. De koepel kan kennis en kunde 

bundelen en verspreiden. Belangrijke toegevoegde waarde van de koepel is 

het bijhouden van ontwikkelingen en de communicatie hierover richting de 

achterban (vb. via nieuwsbrief). Ook is de koepel een belangrijke vraagbaak 

voor individuele lidorganisaties 

 

• Lobby. De koepel kan ondersteunen in lokale lobbyactiviteiten en een 

landelijke lobby voeren 

 

• Voorzien in materiaal 

 

• Zorgen voor bekendheid 
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Analyse: rol koepelorganisatie LNT/GSS 



Financieel/middelen Doelgroep Organisatiemodel Omgeving en imago 

Nu al 

aanwezig 

Andere bronnen aanboren 

• Pand delen 

• Coördinatoren trainen 

vrijwilligers 

• Materiaal en producten 

(ver)kopen aan andere 

organisaties 

• Personeel delen met andere 

organisaties (SSC) 

• Zelf geld verdienen 

• Musea (eigen winkel 

en eigen BV) 

• Ervaringen verkopen in 

docu, boek en 

publicaties 

• Organiseren 

sponsorloop/markt 

 

Vernieuwing in benaderen 

• Digitaal benaderen 

Eigen kracht benutten 

• Spreekuur op kantoor 

• Onderdeel zijn van grotere 

organisatie (met eigen koepel) 

• G4-overleg thuistaalles 

• Landelijke politieke lobby 

• Overdracht protocolleren 

• Gemeente betrekken in bestuur 

• Vrijwilligers nemen coördinerende 

taken over 

• Kerk brengt klas bij elkaar en 

gemeente verzorgt lessen en 

vrijwilligers 

• Activiteiten combineren 

• Exit gesprekken voeren met 

deelnemers 

• Vrijwilligers rouleren 

 

Zichtbaarheid door verbinding 

• Aanwezigheid in buurtcentra 

• Lesgeven op scholen 

• Samenwerking met bibliotheek 

• Overleg tussen subsidie ontvangende 

organisaties A'dam o.i.v. DWI 

• Deelname gemeentelijke activiteiten 

• Rondleidingen den haag 

• Samenwerking met stichting lezen en schrijven 

• Samenwerkingen met 

• Gemeenten (locaties) 

• Bedrijven (locaties) 

• Accountant (jaarrekening) 

• Basisschool (subsidie aanvragen) 

• Vrijwilligerscentrale (vrijwilligers) 

• Vluchtelingenwerk (gezamenlijk 

spreekuur) 

• Welzijnsorganisaties 

Bast 

practices 

in 2015 

 

Meer met minder 

• Vrijwilligers kunnen trainingen 

volgen bij andere organisaties 

• Investeren in vrijwilligers 

• Gemeenten zijn bezig met 

24x7 gebouwen exploitatie 

• Samenwerken met 

consultatiebureaus en zo geld 

verdienen 

• Gilde organisaties gebruiken 

allemaal lesmateriaal LNT 

 

Meer kanalen liggen open 

• Via kind doelgroep 

benaderen en lesgeven 

• Scholen kunnen trigger zijn 

voor doelgroep 

• Taalcoaches op twitter? 

 

Structuur past bij doel 

• Samenwerking in taalketen 

• Personeel uitwisseling tussen 

organisaties 

• Aansluiten bij bestaande 

wijkstructuren voor werving 

Prikkelende allianties 

• Bekend worden in het bedrijfsleven 

• Samenwerking met commerciële taalbureaus 

(rolverdeling) 

• Buurthuis van de toekomst 

• Regering heeft aandacht voor NT2 als prio, 

beginnen bij ouders lost probleem op 

• Samenwerking met scholen, die hebben 

behoefte aan ouders die NL spreken 

• Profilering met bekend gezicht 

• Aansluiten bij faciliteiten bij Vogelaar Wijken 

• Schoonmaakbedrijven hebben cao verplichting 

om te investeren in taal (geld vanuit RAS) 

• Bedrijven gebruiken schoonmaken voor MVO 

doelstellingen 

• Aansluiten bij programma Voorschoolse en 

Vroegtijdse educatie 
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Best practices: nu en in de toekomst 



Tussenconclusie: maatschappelijke ontwikkelmatrix 
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Taalallianties - inhoud 

Maatschappelijke 

allianties - effect 
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Inzet nu 

Ideaalplaatje 

Streefbeeld LNT/GSS ? 

Vervlechten inhoud en effect 

Vervlechten inhoud en effect 



• Focus op verminderen afhankelijkheid, niet op uitbreiden middelen 
• Minder professionals, minder overhead, meer delen 

• Kleinere schaal – wijkniveau  ander beeld organisatiestructuur 

• Meer leren van elkaar – de oplossingen zijn al in huis 

 

• Geen leergang, wel leren (kennisdeling) 
• Buddysysteem LNT-GSS, verschillende steden 

• Dummyboek – jaarlijkse update, best practices 

• Regiodagen 

• Best practices vieren  media/nieuwsbrief? 

• Coaching  wel afhankelijk van voorwaarden, inzet voor andere leermogelijkheden 

• Jaarlijkse prijs: beste innovatie (bekende uitreiker) 

 

• Samenwerking buiten taal 
• Lokaal  alliantiebijeenkomst – spelers in kaart brengen 

• Nationaal  grote partijen, mogelijkheden vanuit koepel 

• Denken via de ontwikkelmatrix 
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Conclusie: ons advies 
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Discussie 
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Vervolgafspraken / afronding 


