
Koerstafel praatplaat

Tussen de regels door: hoe taal soms 
ongemerkt een belemmering wordt 

Opzet Koerstafels

Het werken met erfgoed is mooi, uitdagend en 

inspirerend voor velen. De laatste jaren is er 

steeds meer aandacht gekomen voor hoe wij dat 

als maatschappij samen kunnen blijven doen. Wie 

bepaalt wat er op de agenda staat, welke mensen 

doen mee en wat voor onderwerpen worden 

belangrijk gevonden? Met andere woorden: wie 

bepaalt de koers?

Erfgoed Brabant stelt voor dit samen te doen 

in zogenaamde Koerstafels: in een kleinschalige 

(digitale) omgeving komen we samen en wisselen 

we van gedachten over onze ervaringen en 

perspectieven. Met deze praatplaat nemen we u 

mee in wat er besproken is tijdens de Koerstafel en 

nodigen we u uit om in gesprek te gaan binnen uw 

eigen organisatie.

Een op de zes inwoners van Nederland is laaggeletterd. Deze groep bestaat zowel 
uit moedertaalsprekers (NT1) als mensen waarvan Nederlands hun tweede taal 
is (NT2). Laaggeletterden zitten op het taalniveau van groep 8 of lager. Naast 
lezen en schrijven beïnvloedt dit bijvoorbeeld ook hun digitale vaardigheden, 

rekenvaardigheid en de omgang met financiën.

Taal bepaalt voor een groot deel hoe mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en 
in het bijzonder het culturele leven. Cultuur en erfgoed moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. Welke rol speelt taal daarbij? Aan de hand van de kennis, inzichten en ervaringen van 
de deelnemers aan de Koerstafel gingen we in gesprek met elkaar over laaggeletterdheid in 
de samenleving en wat dat betekent voor het publieksbereik van Brabantse musea. Omdat 
het aanbod van de erfgoedsector hoogdrempelig en talig kan zijn is de uitdaging voor de 
erfgoedsector om aan de slag te gaan met en voor deze groep mensen.

Kijk voor meer informatie over de Koerstafels op:  
www.erfgoedbrabant.nl/projecten/koerstafels



Met welke doelgroep(en) 
zouden jullie in 

gesprek willen gaan?

Hoe talig is jullie 
communicatie naar 
jullie publiek?Met welke organisatie 

zouden jullie willen of 
kunnen samenwerken?
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Gesprekspunten

Tips

Het aanspreken van diverse 
doelgroepen

• Wederkerig werken: kies 
voor een onderwerp dat 
een specifieke doelgroep 
aanspreekt en sluit daarop aan 
vanuit de programmering en 
het collectiemanagement.

• Co-creatie als werkwijze: werk 
vanuit oprechte interesse in 
de doelgroep, onderzoek waar 
connecties te leggen zijn en 
denk vanuit wat de doelgroep 
beweegt in plaats vanuit het 
belang van de eigen organisatie.

• Wees alert op en bewust van de 
doelgroep en probeer in elkaars 
taal of taalniveau te spreken.

Samenwerking met andere 
organisaties in het sociale 
domein

Samenwerking met organisaties in 
het sociale domein is nodig, want 
een verdiepende aanpak kan voor 
meer aansluiting bij de doelgroep 
zorgen. Deze organisaties staan 
vaak midden in een gemeenschap of 
netwerk. Voorbeelden van mogelijke 
samenwerkingspartners zijn:

• Vluchtelingenorganisaties
• Taalscholen
• Poolse supermarkten

Mogelijke alternatieve 
communicatiewegen

• Pictogrammen en iconen.
• Korte teksten met korte, 

begrijpelijke zinnen.
• Begin bij directe contactpersonen 

in uw netwerk en vraag of zij de 
boodschap weer verder willen 
verspreiden in hun netwerk.

• Film (met ondertiteling).
• Gebruik de kanalen die de 

doelgroep ook gebruikt, zoals 
Instagram of WhatsApp.

Toets ideeën eens op straat 
bij mensen

Ga naar buiten, deel namens de 
organisatie een lokale lekkernij 
uit en maak een praatje.

We hebben elkaar nodig

Zorg voor duurzaam contact met het 
publiek en de deelnemers. Nodig 
(personen uit) een doelgroep uit 
en overleg met elkaar waar hulp 
nodig is. Onderhoud actief contact.

Peer-to-peer

Maak gebruik van elkaars netwerk 
om elkaar te informeren.


