
Herken uw doelgroep

Workshop

Voor iedereen die op zijn of haar werk of in het 
privéleven in contact komt met laaggeletterden, 
heeft Cubiss in samenwerking met Stichting Lezen 
& Schrijven een workshop ontwikkeld: ‘Herken 
uw doelgroep: laaggeletterden’. De workshop is 
specifiek bedoeld voor diegenen die in hun werk  
contact hebben met laaggeletterden. Aan de orde 
komt de problematiek van laaggeletterdheid en de 
mogelijkheden om laaggeletterden te herkennen 
en door te verwijzen naar een organisatie waar 
aandacht wordt besteed aan hun specifieke 
problematiek.

“Bij de workshop waren een journalist en 
een fotograaf aanwezig. En er was een mooi 
artikel in de krant. Ivette Sprooten heeft ervoor 
gezorgd dat het zo’n mooi resultaat was. 
Zonder haar enthousiaste presentatie was het 
artikel misschien niet gelukt”
Marlene Pelzer, medewerker Communicatie, 
ISDBOL

Niet kunnen lezen en schrijven, zorgt er ook voor 
dat iemand niet zelfstandig kan zijn. Van reizen tot 
koken, op elk vlak doen zich praktische problemen 
voor als je  informatie niet begrijpt. Het vormt een  
handicap en kan leiden tot een isolement. Daarom 
is het belangrijk dat de omgeving de signalen 
herkent. Waar let u op en hoe gaat u het gesprek 
aan? Waar verwijst u naar door voor hulp en 
scholing? 

Signalerende rol

Werving van laaggeletterden is een kwestie van 
een lange adem. Laaggeletterdheid  komt voor in 
alle lagen van de bevolking. Schaamte zorgt ervoor 
dat mensen goed verborgen weten te houden dat 
zij moeite hebben met lezen en schrijven. Juist 
vrienden, buren, kennissen en collega’s hebben een 
belangrijke, signalerende rol. Net als professionals 
die bijvoorbeeld werken bij consultatiebureaus, 
zorgverleners of op school.

Workshop ‘Herken uw doelgroep: 
laaggeletterden’
Help laaggeletterden uit hun isolement

Voor de meeste mensen is het invullen van een formulier of het lezen van een routeplanner geen enkel 
probleem. Dit is echter niet voor iedereen het geval. Eén op de negen mensen in onze samenleving is 
laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. Mensen hebben er mee leren leven en weten het 
vaak goed te verbergen. Dat maakt het opsporen en bestrijden van laaggeletterdheid lastig.  
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Samen werken aan geletterdheid

Het aanpakken van laaggeletterdheid en 
daarmee het vergroten van zelfredzaamheid 
is een gezamenlijke uitdaging. Cubiss werkt 
in een netwerk van partners samen met tal 
van organisaties. Voor het herkennen en 
doorverwijzen van laaggeletterden spelen 
zogenaamde vindplaatsen een belangrijke rol. 
Dit zijn organisaties die een signalerende en 
doorverwijzende rol hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan gemeenten, bibliotheken, UWV, SW-bedrijven, 
welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk en de 
uitzend- en schoonmaakbranche. 

Dit project is ontwikkeld door Cubiss in samenwerking met 
Stichting Lezen & Schrijven en wordt mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de Provincie Limburg. 

www.cubiss.nl

“Ik heb de workshop gevolgd en raakte 
geïnspireerd door het thema en de manier 
waarop Ivette dit met bevlogenheid heeft 
toegelicht”.
Cathy van Doorn, projectmedewerker 
Schuldhulpverlening, Gemeente Oss

Wilt u meedoen aan de workshop ‘Herken uw doelgroep: laaggeletterden’, wilt u de workshop op uw locatie 

verzorgen of meer weten over andere activiteiten in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid? 

Neem dan contact op met Ivette Sprooten (i.sprooten@cubiss.nl / 06 52 67 26 65) of met Ilse Lodewijks 

(i.lodewijks@cubiss.nl / 06 20 96 00 51), adviseurs bij Cubiss. 

We verkennen graag samen met u de mogelijkheden. 

Herken uw doelgroep
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