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Hulp bij invullen formulieren

Het gemeentehuis van Koggenland wordt tussen 25 november en 10 december  
iedere avond oranje verlicht. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor Orange the 
World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Met de oranje verlichting vraagt de gemeente Koggenland aandacht voor de campagne 

Orange the World

Op maandag 30 november is de Koggen-
landse Formulierenbrigade officieel ge-
opend door wethouder Win Bijman. De 
Formulierenbrigade gaat op 9 december 
van start in Bibliotheek De Goorn. Inwo-
ners kunnen er vanaf die datum iedere 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur binnenlopen voor gratis hulp bij (di-
gitale) administratie en het invullen van 
formulieren.

Een aanzienlijke groep inwoners heeft 
moeite met het begrijpen van formulie-
ren of raakt het overzicht kwijt door de 
grote hoeveelheid aan formulieren. Daar-
naast is er een groep die niet mee kan 
komen met de modernisering. Bijvoor-
beeld omdat zij geen geld hebben voor 
een computer of niet om kunnen gaan 
met digitale communicatie. De gevolgen 
hiervan kunnen groot zijn: mensen ope-
nen hun post niet meer, rekeningen wor-
den niet of te laat betaald en er ontstaan 
schulden. Of mensen raken in een isole-
ment, omdat ze liever niet mee doen aan 
activiteiten waar papieren voor moeten 
worden ingevuld.

Laagdrempelige hulp
De Formulierenbrigade bestaat uit des-
kundige vrijwilligers die vanuit hun werk 

Met ingang van 1 december kunnen 
mensen ook getest worden op het co-
ronavirus als zij geen klachten hebben,  
maar wel risico hebben gelopen op 
een besmetting. Bijvoorbeeld als de 
CoronaMelder-app een melding geeft 
over een besmettingsrisico, of als ie-
mand naar voren komt uit het bron- 
en contactonderzoek. Vanaf dat mo-
ment gaat diegene in quarantaine.  
Na vijf dagen kan hij of zij zich laten 
testen en bij een negatieve test kan de 
quarantaine worden opgeheven.

Jaarlijks zet de gemeente bijzondere 
sporters en vrijwilligers in het zonnetje. 
De gemeente roept inwoners ook dit 
jaar op om mensen te nomineren. 
Welke Koggenlander zet zich extra in 
als vrijwilliger of heeft op sportief  
gebied iets bijzonders gepresteerd? 
En welke jonge vrijwilliger verdient de 
‘aanmoedigingsprijs’? Neem voor het 
nomineren van kandidaten en voor 
meer informatie contact op met 
Dieuwke Schuijtemaker.  
Zij is bereikbaar via (0229) 54 83 79 of 
d.schuijtemaker@koggenland.nl.  
Uw schriftelijke nominatie, bij voorkeur 
via e-mail, kunt u tot uiterlijk  
10 december 2020 insturen.

Uitbreiding testen

en interesses ervaring hebben met digi-
tale administratie. Zij bieden laagdrem-
pelige hulp bij het invullen van (digitale) 
formulieren. Daarnaast leren de vrijwilli-
gers de inwoners om zelf hun formulie-
ren in te vullen. Dit draagt bij aan hun 
zelfstandigheid.

IDO
Tegelijk met de Formulierenbrigade werd 

Vlnr: Angela van der Horst van Bibliotheek De Goorn, wethouder Win Bijman en Norma 

Stapel, manager van VrijwilligersNH, bij de opening van de Formulierenbrigade en het IDO.

het Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) geopend in Bibliotheek De Goorn. 
Het IDO helpt mensen die niet of moeilijk 
overweg kunnen met de online diensten 
van de overheid. Inwoners kunnen er bij-
voorbeeld terecht als ze willen weten 
hoe ze hun keuze in het Donorregister 
kenbaar kunnen maken of waar ze de 
zorg voor een familielid kunnen regelen. 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen 
te maken met geweld. In Nederland is 
dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. 
Met Orange the World – een campagne 
van de Verenigde Naties – wordt aandacht 
gevraagd voor dit grote maatschappelijke 
probleem. Van 25 november tot en met 

10 december vinden over de hele wereld 
acties plaats, zoals het verlichten van  
gebouwen. 

Toename huiselijk geweld
Volgens wethouder Win Bijman is het 
van groot belang dat er extra aandacht is 

voor het geweld tegen vrouwen en meis-
jes. “Er zijn helaas nog veel vrouwen die 
worden misbruikt en uitgebuit, zowel in 
professionele als in persoonlijke relaties. 
Daarbij zien we dat het huiselijk geweld 
toeneemt sinds de coronacrisis. Mensen 
werken en leven meer thuis en ervaren 
meer spanning en onzekerheid. Als die 
spanningen oplopen kan dat in de ergste 
gevallen leiden tot geweld. In Koggenland 
streven we naar een inclusieve maatschappij 
en een veilig thuis voor iedereen. Daarom 
steunen wij deze actie van harte.”

De campagne laat zien dat geweld voor-
komt onder alle lagen van de bevolking. 
En dat iedereen ermee te maken kan  
krijgen. Alleen al in Noord-Holland 
Noord waren er het afgelopen jaar meer 
dan 4.500 meldingen van huiselijk ge-
weld en kindermishandeling. Daarbij 
gaat het onder andere om fysieke mis-
handeling, vernedering, seksueel geweld 
en financieel misbruik.

Hulp en advies
Maakt u zich zorgen om een naaste, zoals 
een familielid, vriendin of een collega? 
Bel dan voor hulp en advies met organi-
satie Veilig Thuis. Dit kan anoniem.  
Bel 0800-2000 of chat met Veilig Thuis via 
www.veiligthuis.nl.

Actie tegen geweld tegen vrouwen



De Raad aan het woord

Peter Bakker

Gemeente Belangen Koggenland
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Peter Bakker (Gemeente 
Belangen Koggenland) Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke  
visie of mening met de inwoners van 
de gemeente Koggenland. Deze 
standpunten of meningen komen niet 
noodzakelijkerwijs overeen met die 
van de gemeenteraad, het college  
of de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Koggenland.  

Verlanglijstje 

Met de huidige coronamaatregelen is 
het kinderfeest van Sint en Piet anders 
en verwacht ik dat de komende Kerst 
een heel ander gevoel van saamhorig-
heid zal geven dan die we gewend 
zijn. Jammer, maar het komt goed.
Ook ik heb vroeger vuurwerk afge-
stoken tijdens de jaarwisseling. Maar 
wat er nu al aan bommen wordt afge-
stoken heeft niets meer met die traditie 
te maken, maar lijkt meer op oefeningen 
van defensie. Mensen stop daarmee! 
Voor wat betreft ons mooie Koggen-
land, heb ik vele wensen die niet door 
de Sint of Kerstman ingepakt zullen 
worden, zoals de woningbouw. Want 
jammer genoeg heeft de raad met 
meerderheid van stemmen besloten 
dat we in Tuindersweijde in Obdam 
woningen gaan bouwen. Ik heb daar 
tegen gestemd, want ik verwacht dat 
we daarmee toekomstige bewoners 
opschepen met een ondoordringbare 
geur, die het barbecueën in de zomer 
onaangenaam maakt. Ook de ontslui-
ting van Tuindersweijde staat op mijn 
lijstje. Ik stel voor om de geplande 
ontsluiting niet dwars door de water-
berging te laten lopen, maar langs 
het einde van de waterberging. Zo 
behoud je ruimte voor natuur. Hier 
kan in de toekomst een randweg voor 
over het spoor worden aangelegd, 
waardoor de kern van Obdam ontzien 
wordt van sluipverkeer en mogelijk-
heden ontstaan voor de ontwikkeling 
van een bruisende dorpskern.
Het wensenlijstje gaat verder met de 
verkeersveiligheid. Ik blijf aandacht 
vragen om elke aanpassing dan wel 
knelpunt van veiligheid, van een se-
cond opinion van het Stichting We-
tenschappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid te voorzien. Denk hierbij 
o.a. aan de kruising Leet, de parallel-
wegen, de Bobeldijk, Berkhout enzo-
voorts. Andere wensen van mij zijn: 
een thoriumreactor, dé duurzame 
energiebron, juiste zorg voor de jeugd, 
asbestvrije gemeente, enzovoorts. 
Graag ga ik met u in gesprek over 
deze en andere wensen.

De gemeentepolis biedt de keuze uit 
drie verschillende pakketten. Inwoners 
van Koggenland kunnen het pakket kie-
zen dat het best past bij hun zorgvraag. 
Alle drie de pakketten bieden een ruime 
dekking tegen een relatief lage premie.

Zorgverzekering
Univé geeft een korting van 3% op de 
basisverzekering en de gemeente betaalt 
mee aan de premie. Daarbij geeft de ge-
meente bij de ruimere en dus duurdere 
pakketten een hogere bijdrage. Let op: 
de gemeente ziet strikt toe op de regels 
voor vergoeding van zorgkosten. Zorg-
kosten worden niet vanuit de bijzondere 
bijstand vergoed. Dit kan alleen in uit-
zonderlijke, bijzondere, situaties.

Meeverzekeren eigen risico goedkoper
Bij het hoogste aanvullende pakket van 
de gemeentepolis kunnen inwoners het 
wettelijke eigen risico meeverzekeren. 
Voor inwoners die voorheen gebruik-
maakten van een van de lagere pakket-
ten, kan het voordeliger zijn te kiezen 
voor het ruimere pakket en het eigen ri-
sico mee te verzekeren.

Meer informatie en overstappen voor 
1 januari 2021
Kijk op de website www.gezondverze-
kerd.nl/koggenland voor alle informatie 
over het afsluiten van de gemeentepolis. 
U kunt ook bellen met het Zorgteam via 
(0229) 54 83 70 of met Univé, afdeling 
gemeentepakket via (072) 527 76 22. 

Het gebruik van haarden en houtkachels 
neemt de laatste jaren toe. Daardoor 
stijgt ook de overlast: één op de drie Ne-
derlanders heeft wel eens last van de 
houtstook van de buren.

Het stoken van hout kan voor de omwo-
nenden overlast opleveren in de vorm 
van hinder (geuroverlast en roetneerslag) 
en gezondheidsklachten. Vooral mensen 
met COPD, astma, bronchitis en gevoeli-
ge luchtwegen kunnen veel last hebben 
van rook en (onzichtbare) verbrandings-
gassen. In de zomer zijn het voornamelijk 
de vuurkorven en barbecues in de tuin 
die overlast veroorzaken. In de winter 
kunnen de haarden en houtkachels, die 
de woning (deels) verwarmen, zorgen 
voor hinder.

Altijd ongezond
Lucht met rook is altijd ongezond. De ge-

Overlast door houtstook

     Stooktips voor houtkachel en open haard
•  Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij dit soort weer blijft de rook 

lang hangen waardoor de lucht rond uw huis erg ongezond wordt. Op de web-
site stookwijzer.nu kunt u zien of het verantwoord is om te stoken.

•  Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. Droog hout is te 
herkennen aan barsten of schors dat loslaat. Zelfgehakt hout moet minstens 
twee jaar drogen. Met een vochtmeter kunt u controleren of het hout droog 
genoeg is: onder de 20% is goed.

•  Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd: bij de verbranding 
komen zware metalen vrij. Daarom is het verboden om bewerkt hout te ver-
branden. Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren horen níét in de haard of ka-
chel vanwege de lijm die erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft 
veel rook en vliegas en is daarom verboden als brandstof.

•  Maak het vuur aan met de Zwitserse methode: stapel het hout kruislings op el-
kaar, begin met dikke blokken onderin en eindig met dunne houtjes en een 
(milieuvriendelijk) aanmaakblokje bovenop. Gebruik geen brandbare vloeistof-
fen om het vuur aan te steken.

•  Zet de luchttoevoer in de kachel en de klep in de schoorsteen helemaal open. 
Het hout kan dan beter verbranden waardoor er minder schadelijke stoffen 
ontstaan. Schuif de luchttoevoerklep nooit dicht om het vuur te 'smoren': het 
hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen 
ontstaan.

•  Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen 
en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere 
rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zet dan een raampje open.

•  Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. Dit is ook een stuk 
veiliger: u heeft dan minder kans op een schoorsteenbrand. 

meente vraagt inwoners daarom terug-
houdend te zijn met het stoken met 
hout. Mensen die toch de haard aanste-

ken kunnen bovenstaande tips gebruiken 
om minder ongezond te stoken en min-
der hinder voor buren te veroorzaken.

Om verspreiding van het coronavirus te-
gen te gaan, is het dragen van een 
mondkapje sinds 1 december verplicht in 
publieke ruimtes, zoals winkels, musea, 
restaurants en theaters. 

Ook in het onderwijs (met uitzondering 
van de basisschool) moeten mensen een 
mondkapje dragen. Voor contactberoepen 
geldt de regel zowel voor de klant als de 
professional, zoals de kapper of de rij-in-
structeur. In het openbaar vervoer was 
een mondkapje al verplicht, maar voort-
aan is dit ook het geval in stations en bij 
bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
Wie de regel niet naleeft, riskeert een 
boete van 95 euro.

Volledig bedekken
Een mondkapje moet de neus en mond 

Mondkapje verplicht in publieke ruimtes
volledig bedekken en het moet ontworpen 
zijn om de verspreiding van virussen tegen 
te gaan. Medische mondneusmaskers zijn 
bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn 
geschikt voor gebruik in winkels, op school, 
in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom 
bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn 
bij de drogist of de supermarkt. Een spat-
scherm (faceshield) bedekt de neus en 
mond niet volledig en mag daarom niet 
worden gebruikt als alternatief voor een 
mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoor-
beeld een sjaal of bandana. 

Uitzonderingen
De verplichting tot het dragen van een 
mondkapje geldt niet voor mensen die 
vanwege een beperking of ziekte geen 
mondkapje kunnen dragen of opzetten. 
De politie en boa’s kunnen mensen vragen 
zelf aannemelijk te maken dat deze uit-

zondering voor hen geldt. Mondkapjes 
zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, 
acteren, muzikale repetities of optredens 
en het geven van interviews op radio en tv.

Een mondkapje moet de mond en neus 

volledig bedekken en ontworpen zijn om 

de verspreiding van virussen tegen te 

gaan. Een spatscherm of sjaal is dus geen 

alternatief.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 23 november. De vergadering is online te 
volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 26 
november. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman 
van de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online 
ondernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/
ondernemen.

Collecte      
 6 t/m 12 december    vrije periode
 13 t/m 19 december    vrije periode

Zorgteam Koggenland   telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam. 

Meldpunt Koggenland    telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij 
storingen aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag 
bereikbaar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via 
www.koggenland.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering   telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen    telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn   www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Zo voorkomen we 
wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak via www.koggen-
land.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen onder-
staande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda
Officiële publicaties     3 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:
 
Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer  Activiteiten    Perceel
2020-HZ-0585  plaatsen van een windbush  
 (windmolen) bij Kindcentrum Avenhorn  Buitenroede, Avenhorn
2020-HZ-0586  uitbreiden van de woning   Glashaver 8, De Goorn
2020-HZ-0587  wijzigen van bestemming   Dorpsstraat 39, Obdam
2020-HZ-0596  het dempen van de sloot  Obdammerdijk 11, Obdam
2020-HZ-0589  splitsen van de stolpwoning   Dorpsweg 59, Hensbroek
2020-HZ-0591  plaatsen van een dakkapel   Poststraat 50, Obdam
2020-HZ-0590  uitbreiden van de huisvesting 
 voor seizoenarbeiders   Julianastraat 27 B, Avenhorn
2020-HZ-0588  oprichten van een woning en Dubbelspoor 3, Obdam
 aanleggen. veranderen uitrit  
2020-HZ-0601  gedeeltelijk gebruik maken van Middenhof 35, Goorn
 de woning voor een bedrijf  
2020-HZ-0602  wijzigen van de kapconstructie  Obdammerdijk 19, Obdam
2020-HZ-0607  vervangen van de beschoeiing  Spaarboog 13, De Goorn
2020-HZ-0608  plaatsen van dakopbouw op  Veldbeemd 10, De Goorn
 bestaande garage  
2020-HZ-0609  bouwen van een woning  Julianastraat 21 A, Avenhorn
2020-HZ-0610  vervangen van beschoeiing  Kathoek 11, Avenhorn
 
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten       Perceel
2020-HZ-0463  bouwen van een woning    Singel 1, De Goorn
2020-HZ-0582  plaatsen dakkapel voorzijde   Kloet 83, Obdam
2020-HZ-0506  wijzigen voorgevel   Spierdijkerweg 126, Spierdijk
2020-HZ-0496  bouwen woning   Dubbelspoor 7, Obdam
2020-HZ-0464  vervangen oeverconstructie   Schermerringvaart ter hoogte   
  van Rustenburg
2020-HZ-0530  uitbreiden van woning aan  Het Veer 26, Avenhorn
 de voorzijde   
2020-HZ-0540  uitbreiden van de woning   Driemond 2, Obdam  
2020-HZ-0482  tijdelijk bewonen van bijgebouw   Oosteinde 59, Berkhout
2020-HZ-0575  vervangen/verbreden van 
 bestaande dakkapel op woning   De Tocht 3, Avenhorn
2020-HZ-0434  bouwen van een nieuwe dakopbouw   Noorddijkerweg 78, Ursem
2020-HZ-0544  gedeeltelijk vervangen beschoeiing   Bruggevaart 2, Berkhout
2020-HZ-0476  aanbouwen zijgevel   Snijdershof 75, Obdam
2020-HZ-0568  plaatsen scheidingswand   Noordermeer 10, Zuidermeer
2020-HZ-0569  plaatsen van een kap op   Het Veer 33, Avenhorn
 bestaande garage
2020-HZ-0553  plaatsen van een dakkapel  Overtoom 18, Zuidermeer  
2020-HZ-0487  realiseren van 4 appartementen  Dorpsstraat 132, Obdam
2020-HZ-0524  bouwen van een schuur en veranda  Noorddijkerweg 33 C, Ursem
 
Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0398  realiseren van een generatie woning  Walingsdijk 15, Ursem
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Bijeenkomst voor laaggeletterden
“Erover praten helpt”
Op woensdag 9 december organiseert Vrijwilligerspunt Westfriesland in Berkhout 
een bijeenkomst voor mensen die moeite hebben met lezen of schrijven en hun naas-
ten. “We leren de bezoekers niet lezen en schrijven, maar bieden een luisterend oor 
en een plek om ervaringen te delen. Erover praten helpt.”

 

In Koggenland is 10% van de inwoners 
laaggeletterd. Deze groep heeft grote 
moeite met lezen en schrijven en kan 
daardoor niet volwaardig functioneren in 
de maatschappij. Laaggeletterden onder-
vinden op meerdere vlakken problemen. 
Zoals bij het lezen van bijsluiters van me-
dicijnen en het invullen van formulieren.

Meer begrip
De bijeenkomst wordt begeleid door 
Tineke Bakker van Vrijwilligerspunt West-
friesland. Ervaringsdeskundige Hans van 
Dijk (zie kader) uit Zwaagdijk vertelt er 
zijn verhaal. Bakker: “Wij willen dat men-
sen die moeite hebben met lezen en 
schrijven, een plek hebben om elkaar te 

ontmoeten en ervaringen te delen. Juist 
door erover te praten, gaan er deuren 
voor je open. Zoals bij Hans van Dijk. Hij 
heeft lang verborgen kunnen houden 
dat hij niet kon lezen en schrijven. Maar 
hij durft er nu over te praten. Hoe moei-
lijk ook. Daardoor heeft hij meer begrip 
van zijn omgeving gekregen en dat helpt 
hem enorm.”

Bijeenkomst in Berkhout
De bijeenkomst wordt wekelijks georga-
niseerd op een locatie in Westfriesland, 
onder de naam Contactgroep Laaggelet-
terdheid. Op woensdag 9 december vindt 
de bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur 
plaats in Café de Ridder in Berkhout. 

Deelnemen
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? 
Neem dan contact op met Tineke Bakker. 
Zij is te bereiken via telefoonnummer 
(0229) 21 64 99 of (06) 60 64 95 51. 
Haar mailadres is 
tineke.bakker@vrijwilligerspunt.com. 
Mensen kunnen haar ook benaderen 
voor meer informatie of een persoonlijk 
gesprek. Ook naasten van laaggeletter-

den zijn welkom om de bijeenkomst bij 
te wonen.

Taalheld
Hans van Dijk ontving in 2019 de Taal-
heldenprijs. De prijs wordt jaarlijks  
uitgereikt aan mensen die zich op een 
bijzondere manier inspannen voor 
‘een geletterd Nederland’. Van Dijk 
kreeg de prijs overhandigd van prinses 
Laurentien, oprichter van de stichting 
Lezen en Schrijven. De jury zei over 
Van Dijk: “Hans leerde als vrachtwa-
genchauffeur de weg uit zijn hoofd 
door lantaarnpalen en rotondes te tel-
len. Toen hij met een navigatiesysteem 
moest gaan werken, ging dat niet 
meer. Hij vertelde zijn werkgever dat 
hij niet goed kon lezen en schrijven. 
Dat vergt heel veel moed.  
Hans inspireerde zijn werkgever om 
laaggeletterdheid breder aan te pakken 
in het hele bedrijf. Dat is echte impact.” 

Tineke Bakker van Vrijwilligerspunt 

Westfriesland en Hans van Dijk, 

ervaringsdeskundige en winnaar van de 

Taalheldenprijs.


