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Programma

• Wat is laaggeletterdheid?
• Wat hebben schulden en laaggeletterdheid met elkaar te maken? 

• Paul Otter van Syncasso

• Cijfers en ervaringsdeskundige aan het woord
• Hoe kun je financiële zelfredzaamheid en laaggeletterdheid aan elkaar 

verbinden?
• Praktijkvoorbeeld Amsterdam met Anne Goené



Poll: 
Wat weet je al van 
laaggeletterdheid?



Laaggeletterdheid is…

• moeite hebben met lezen en schrijven;
• een taalniveau onder 2F;
• het lastig vinden eigen doelen te 

realiseren;
• de zelfstandigheid missen om aan de 

eigen ontwikkeling te werken.

En vaak:
• weinig digitale vaardigheden hebben;
• laaggecijferd zijn.



Poll: 
Laaggeletterdheid is een 

belangrijk onderwerp in mijn 
werk



Het woord aan Paul Otter
Gerechtsdeurwaarder bij Syncasso



Laaggeletterheid
bij klanten



Agenda. 
Voorstellen
Strategisch belang
Praktijk case
Praktische uitwerking
Doorontwikkeling
Vragen



Voorstellen – Syncasso
1 van de 160 gerechtsdeurwaardersorganisaties
6 deurwaarderskantoren, 40 gerechtsdeurwaarders
200.000 jaarlijkse huisbezoeken (van 2.000.000 landelijk)

Onze missie is Incassowaarden verbeteren. 
Onze kernwaarden Begrip, Verbinden en Overtreffen 
vormen de basis voor onze Visie op incasso.

We Cash. We Care.



Voorstellen – Paul Otter
Gerechtsdeurwaarder
Corporate Social responsibility
Syncassolab
Breed netwerk met ondermeer:
- Koninlijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders
- VNO NCW
- NVVK
- Sun
- Kredietbanken Nederland en Amsterdam
- Gemeenten zoals Utrecht en Leeuwarden
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid



Strategisch belang
Goed communiceren:
• minder procedures, beslag, ontruiming en 

afsluiting
• Minder kostenrisico en beperken klachten

Complicaties:
• 50,3% van de debieuren bij Syncasso is laagtalig
• Schaamte en schaarste belemmeren 

communicatie EN oplossen





Praktijk case
Gezin met huurschuld en veel andere schulden
Stapels ongeopende post
Aanbellers worden genegeerd
Gerechtelijke procedure voor ontruimingsvonnis
Net voor ontruiming naar schuldhulp
Ontruiming tenauwernood voorkomen

Verbetermomenten:
- vroeg contact met huurder voorkomt schuldescalatie
- begrijpelijke communicatie vergroot oplossingskans





Praktische uitwerking



Praktische uitwerking - communicatie
AB testen met varianten:
- standaard;
- Standaard B1 taalniveau;
- B1 taalniveau met animatie
- Animatie versie met minimale tekst



Praktische uitwerking - communicatie
Winnaar:
- B1 taalniveau met animatie

Meer:
- regelingen (12,5%)
- betalingen (11%)





Praktische uitwerking - communicatie
MAAR ook:
- geoptimaliseerde website;
- geoptimaliseerde procedures;
- opleiding personeel



Praktische uitwerking - Opleiding
- verschillende soorten communicatie:

- Kantoor - schriftelijk en telefonisch
- telefoon - telefonisch
- deur - mondeling
- ProcessMan. - optimalisatie en berichten

Leergebieden:
- Laagtaligheid (50,3%)
- Licht verstandelijke beperktheid (schatting HvA 25 – 35%)
- Psychiatrie
- Anderstaligheid



Doorontwikkeling
- Ervaringsdeskundigen
- Projecten met RUG en HBO’s
- co-creatie met opdrachtgevers
- meten – weten – bijsturen







Einddoelen

Zakelijk:
- betere incasso resultaten;
- lager kosten risico

Persoonlijk:
- meer werkplezier

Procedureel:
- minder klachten
- minder schuldescalatie



Vragen?



Ontmoet Gormah

• https://youtu.be/wpLXV-efk34

https://youtu.be/wpLXV-efk34


Feiten laaggeletterdheid en 
financiële zelfredzaamheid

Laaggeletterden vaker in armoede en/of schulden 
dan gemiddelde bevolking

⦁ 50% van mensen met schulden is 
laaggeletterd  versus 18% van bevolking is 
laaggeletterd

⦁ 6,2% van de laaggeletterden leeft 
structureel in armoede versus 2,5% 
gemiddeld

⦁ 37% laaggeletterden behoort tot laagste 
inkomensgroep

⦁ Moeilijker om uit armoede te komen 
wanneer je laaggeletterd bent



Praktijkvoorbeeld 
Amsterdam
In gesprek met Anne Goené



Poll: 
Hoe groot is de problematiek van 

laaggeletterdheid binnen jouw werk / voor 
jouw werk?

Na alles wat je hebt gehoord, wat is je 
bijgebleven van deze sessie?



Bedankt!

Verder aan de slag?
• Schrijf je in voor zomersessie II: tips en trucs 

om je doelgroep beter te helpen
• Volg onze trainingen
• Neem contact op als je wilt dat we meedenken

info@taalhuislekstroom.nl
Taalhuislekstroom.nl

mailto:info@taalhuislekstroom.nl
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