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Actieplan aanpak laaggeletterdheid 

regio Gooi en Vechtstreek: Taal is de 

sleutel! 

“Kijk waar de energie zit en haak daar op aan. We willen dat er 

dingen gaan gebeuren, daarom maken wij een áctieplan.” In 

de regio Gooi en Vechtstreek hebben 7 van de 100 mensen 

moeite met taal, rekenen of omgaan met de computer. De 

gemeenten in de regio willen dat alle mensen kunnen 

meedoen in de maatschappij. In 2019 sloten 42 gemeenten en 

organisaties een Taalakkoord. In 2020 kwam daar een 

regioplan bij. Naast laaggeletterden vinden en bereiken, staan 

samenwerken en verbinden hierin centraal. 
 

  

Lees verder 
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Verkiezingskrant in gewone taal 

Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Daarom 

is er de Verkiezingskrant in gewone taal. 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Online bijeenkomst ‘Klik & Tik’ voor 

de politiek 

In Nederland zijn zo’n vier miljoen mensen laag digitaal 

vaardig. Digitale vaardigheden behoren tot de zogenaamde 

basisvaardigheden, net als lezen, schrijven en rekenen. Deze 

basisvaardigheden zijn nodig om goed mee te kunnen doen in 

de samenleving. Bibliotheken spelen met onder meer 

(digi)Taalhuizen en cursussen een belangrijke rol als het gaat 

om het bevorderen van basisvaardigheden van mensen die 

dat het hardst nodig hebben. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

  

Meer deelnemers in Taalhuizen 

Veenkoloniën 

De afgelopen jaren werkten we samen met partners hard aan 

het verbeteren van basisvaardigheden van inwoners in de 

Veenkoloniën. De samenwerking startte via een subsidie 

vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën, waarvan 

het Zorg Innovatie Forum (ZIF) de penvoerder is. Dit leidde tot 

meer deelnemers aan cursussen in de Taalhuizen. Sinds de 

start in 2017 kwamen er 3.000 nieuwe deelnemers bij. Dankzij 
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een beter taalnetwerk met het lokale en regionale bedrijfsleven 

en met maatschappelijke organisaties, gaat doorverwijzen 

naar een Taalhuis nu sneller.  
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

  

  

We gaan op tour door Nederland: 

startschot in Gelderland 

Donderdag 25 februari starten we samen met Stichting ABC in 

Gelderland een nieuw landelijk project. Voor alle twaalf 

provincies organiseren we dit jaar online inspiratiesessies. 

Speciaal voor ambtenaren die zich bezighouden met 

laaggeletterdheid en communicatie. Het doel? De 

communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker 

te maken. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Nieuw: Videobellen met Succes! 

Digitale vaardigheden 

Videobellen is voor veel mensen niet meer weg te denken uit 

onze samenleving. Maar is het voor iedereen zo 

vanzelfsprekend om te ’bellen-met-beeld’? Weet iedereen hoe 

dat werkt? Nee. Daarom hebben we in 2020 de Succes!-

boekjes Digitale vaardigheden uitgebreid met een nieuw 

onderwerp: videobellen. 
 

  

Lees verder 
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Het USBO Groeimodel heeft een prijs 

gewonnen 

In 2020 won het Groeimodel de maatschappelijke impact prijs 

van Universiteit Utrecht. De jury zei over het project: “We zijn 

onder de indruk van de de focus op een verborgen 

maatschappelijk probleem, van de manier van werken, de 

nieuw ontwikkelde instrumenten, de schaal, de vele partners 

en de sterke combinatie van advies, onderzoek, onderwijs en 

impact. Gefeliciteerd!” 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024 

Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en 

rekenen. En voor iedereen die daardoor ook moeite heeft met een computer of smartphone. Dat 

doen we onder andere door gemeenten en organisaties te ondersteunen bij hun aanpak van 

laaggeletterdheid. Wij werken daarbij als onafhankelijk adviseur en vraaggericht. Deze 

ondersteuning is onderdeel van het programma Tel mee met Taal (2020-2024). Daarin staat het 

voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid centraal. De ministeries van OCW, SZW, 

VWS en BZK werken samen binnen dit programma. 
 

  

 

Stichting Lezen en Schrijven 
 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 
 

 

070 - 302 26 60 

info@lezenenschrijven.nl 

  

 

 

https://content.mailplus.nl/m16/links/lezenenschrijven/nct36738094/5qWuIVTfqeHYyWy
tel:+31703022660
mailto:info@lezenenschrijven.nl

