
      Dyslexie vraagt om aandacht 
 
Deze maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uw partij werkt er hard aan om zoveel mogelijk 
stemmen te behalen. Wij wensen u daarbij veel succes. Na 21 maart willen we graag met uw 
raadsfractie in gesprek, om invulling te geven aan het lokale beleid zodat de gemeente dyslexie-
vriendelijker wordt.  

Wist u dat wij een groot aantal inwoners van uw gemeente vertegenwoordigen? Dyslexie is van alle 
leeftijden is en raakt elke sociaal-maatschappelijke laag binnen onze neurodiverse samenleving. Naar 
schatting kampt 5 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking (in mindere tot ernstige mate) met 
de nodige obstakels als gevolg van dyslexie.  

Als mensen met dyslexie er niet in slagen om de juiste aandacht te krijgen, leidt dit tot 
onderpresteren en onnodige uitval, zowel op school als op het werk. Dit heeft een negatieve invloed 
op hun ontwikkeling en erkenning in de samenleving en daarmee onopgemerkt ook op klasgenoten, 
leerkrachten, ouders, werkgevers, partners en collega’s.                                                                            
Kortom, op een groot deel van de gemeente waarvoor u de komende jaren beleid wilt maken.   

Wij weten wat er leeft onder mensen met dyslexie, want wij zijn als organisatie zelf de groep waar 
het hier over gaat. Wij weten hoe een groot deel van de inwoners binnen uw gemeente beter kan 
worden bediend als dyslexie de juiste aandacht en ruimte krijgt.                                                                        
Waar scholen en bibliotheken (en hopelijk ook ouders en werkgevers) daar binnen hun eigen context 
invulling aan proberen te geven, kunnen wij u én hen helpen in een visie en aanpak op het 
overstijgende niveau.  

Laten we hier vast aftrappen met een paar vragen en statements. 

• Wat doet uw politieke partij voor kinderen met dyslexie ? 
• Wat doet uw politieke partij voor jongeren met dyslexie ?  
• Wat doet uw politieke partij voor volwassenen met dyslexie ? 

Zorg dat dyslexie erkenning en een voor iedereen herkenbare plaats krijgt binnen: 

• het gemeentelijk onderwijs-en jeugdbeleid ! 
• het gemeentelijk WMO-beleid ! 
• het personeelsbeleid bij de gemeentelijke overheid en gesubsidieerde instellingen ! 

U zult versteld staan van de positieve invloed van dyslexie-vriendelijk beleid op de deelname en 
talent-ontwikkeling van mensen met dyslexie. 
Wij wensen u een succesvolle gang naar de gemeenteraad. We hopen na 21 maart ook met u een 
succesvolle start te maken richting een dyslexie-vriendelijke gemeente. 
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