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In deze nieuwsbrief 

• Kennisbijeenkomst voor gemeenteambtenaren 

• Laaggeletterdheid in Nieuwegein hoog op de agenda 

• “Ideale leeromgeving door namaken realiteit.” 

• Telemarketing in eenvoudige taal 

• Taaldocenten gezocht voor NOS Nieuws van de Week  

• Evaluatie website Stichting Lezen en Schrijven 

   

  

Kennisbijeenkomst voor 

gemeenteambtenaren 

Speciaal voor gemeenteambtenaren organiseren VNG, 

Divosa, Tel mee met Taal en wij kennisbijeenkomsten over de 

aanpak van laaggeletterdheid. Op basis van vragen uit 

gemeenten hebben we een creatief en interactief programma 

samengesteld. Ook kunt u als gemeenteambtenaar volop 

sparren en kennis uitwisselen met collega-ambtenaren. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Laaggeletterdheid in Nieuwegein 

hoog op de agenda 

In Nieuwegein wilde de wethouder laaggeletterdheid onder de 

aandacht brengen bij de raad. Daarvoor schakelden ze onze 

hulp in. Lees hoe deze samenwerking tot mooie resultaten 

leidt. 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/1lUz7-VTXaNYLSOjAW1BEJqagpyHjXOWLG1WnjZiihzYtUfTcxZKwrOx-uJCp8-hlAi6aXdMguJ5zE6Xs43pFA/KtvcBtaaXgp4hkN
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/dtmVykuyWXdM_1QvFst6h6HerM21X_p5FPueocjF02pDjNjYLOJO5nIWWQt4i-b8FV3kZiOMXGVTX0rG6W9riA/s7AitZaGcYXnqvu
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/A2We8aNBV4I-wdIjKJteU4xaATUR26PP-UE4W0yUlM-_1MTPGwNYssgRYkKe2mj-JC1CoU05HsA8Ny-TYGUj6g/gM2EV6S5VX3IIkd
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Y4YqgvYKrtslhc7T4OjzMWAOIdgK8Pgo56iIfauYrUUDJS1RN09Dnt0jTqxpeNkosRVimRga96gcd5vn33EXhQ/CuKvVTiAm6D5cft
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/gCwCruceA1JgWQNpSDjSuB6PMYXfqPPtjN6lNDsbovSmyaqc10gu5-vGBQ59PN94NoOaArDob2hhN8zj3LJQwg/GyUbaxW9UnzrAcx


 

  

Ideale leeromgeving door namaken 

realiteit 

Veel werkgevers zullen het herkennen: je wilt werknemers die 

moeite hebben met lezen en schrijven graag helpen, maar je 

weet niet hoe. Want op welke signalen moet je letten? En hoe 

praat je over iets waar veel mensen zich voor schamen? VR-

makers Rufus Baas en Bob de Jong ontwikkelden een mooi 

hulpmiddel: de VR-ervaring. 
 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Telemarketing in eenvoudige taal 

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) maken wij een lesbrief voor mensen die moeite hebben 

met lezen en schrijven. Zodat zij ook alle informatie over de 

telemarketingwet begrijpen. En weten wat hun rechten zijn als 

ze ongewenst gebeld worden. 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

 

  

Taaldocenten gezocht voor NOS 

Nieuws van de Week 

Samen met de NOS ontwikkelen we een journaal in 

eenvoudige taal. We testen dit journaal graag met hulp van 

taaldocenten. Lees snel hoe je kunt meedoen! 

 

  

Lees verder 

    

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/PiVGVbLvxYGvBYhGmOn3d835FfTlgPo1sMuI7SdpHug98F4s30qnLMeU1uGVaQ8ZxA3eHDF-Hd_HZcfSJI9TjA/bHz7vA2t2btCXpF
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/w94k6lJZObqpdsHN2urmAhuYC_4c3odEDzqYYFqLCFGKWvRQGTIMB9tP5ciyfqKD7900Xsr1WISKc4Cx9T7NCg/J8S8iFIDeQIk4rq
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/l0NK12k1k3g3uVKqSMqI4HnsBc2gILMnucmrfQ80Hdz5W1giBE6R8bwBnKv5qNrnP8F-ED12bJO3ZKA0TOZo3w/SZbnZ6yLjBmwywV


 

  

Evaluatie website Stichting Lezen en 

Schrijven 

We willen partners helpen in de aanpak van laaggeletterdheid. 

Ook willen we informatie rond laaggeletterdheid toegankelijk 

en makkelijk vindbaar maken. De website is daar een 

belangrijk middel voor. Daarom vernieuwden we vorig jaar 

onze website, www.lezenenschrijven.nl. Nu gaan we die 

evalueren. U als gebruiker kunt daar waardevolle feedback op 

geven. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. 
 

  

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 
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info@lezenenschrijven.nl 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

   

 

Gegevens wijzigen  |  Afmelden 
 

 

 
 

http://www.lezenenschrijven.nl/
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/YquFH8dAvrTvizmXfDk660-gBYSOxKGmdM215f128sflbhDT7IItyDzc_vw585Hed9tUUwqRmwuLolhmIz3CHA/22i4yxYXKYUNANh
tel:+31703022660
mailto:info@lezenenschrijven.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/m7KqknKmVbQp9HQMVK68GchiRJN08grhnHCQJnXdUP3VDNAcyKCYIEujNpr6WFCgoHv2Zn56UJV1pu8nq3Ql5Q/WyVQ9AMSvfzXTGr
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/eOraSm2OySpKeTpBCHrjAAq_UT-YHeh4YKj3SNyN88Nkqmkhfd_nzbw-xbOlT4SFMk4TdAm0d1_vMU3vdfP4tw/Yv5VyBpMzd5G8da
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/mbXUjp49aL1jwIdN_Fzv5u9-QTcuLYD_Isb5pCNbkPLymoHWJV_KNc8QHt_zEPkxGZnLWXWrNMoOeP6AfUmG3g/Mvh2wvLcmCNejKg
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/8DzGHl0M2qy6PZ_tO0pHlSVJFcsz1txb4M-zr76ZEgKwi_Lizv10pPP5YlXVe0spPQ30LUdSTtNi_yjQj4tDdQ/w4jrgiaDzSjwAuf
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/xspIcG60XWGUmiXoYy_ofSU6Ssrmx0M16o1bmWvNkM43kYL79D23ukx3FV-xwM9h-kI6pIlTr75RSk7yTwAj4w/gjuYw6TZy4XiB6J
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/TW3YKC5P-IUoR2fm1XrrMRAIdvupBveli9HHY8U0HFHSFfwXarPHTtGjbGmisnxrKZHJwsmIShP_grQuxE0l1Q/rUgu6eAbFd2Qxrz
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/L-q9i4Bvd3LLfzvhIG1hje6m1ClrcSFaAyDGd_SA0yYh78z_LKhOCMHd5daUJJe7T76PlSqZZWmqVpnZqJAnnA/dNFcrHigbddLQxi

