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Programma

• Welke stappen kun je zetten om aan de slag te gaan met 
laaggeletterdheid?

• Met Petra Doelen

• Toolkit ‘In verbinding met laaggeletterden’ van Schouders Eronder
• Hoe kun je schulden en laaggeletterdheid aan elkaar verbinden?

• Praktijkvoorbeeld Amersfoort met Joëlle van Kommer



Poll:
Wat voor soort werk doe je?

Wat heb jij nodig om aan de slag 
te gaan met laaggeletterdheid?



Petra Doelen
Welke stappen kun je zetten om 
aan de slag te gaan met 
laaggeletterdheid?



Bewustwording laaggecijferdheid 
aanzetten

hoe maak je professionals bewust? 





1. Wat helpt bij agenderen?

http://drive.google.com/file/d/1y2tPOvzNnTN-7iR4VX_Gh6f1r2nwYiqt/view


2. Ontdek de impact 



3. Verleiden naar 
ontwikkeling 



4. Samenwerking met de bibliotheek  



Poll:
Laaggeletterdheid is 
onderdeel van mijn 

werkproces



Toolkit ‘blijf in verbinding 
met laaggeletterden’
https://www.schouderseronder.nl/toolkit-blijf-
verbinding-met-laaggeletterden



Waaruit bestaat de toolkit?
• Geheugensteunkaarten
• Schrijfkaarten
• Uitlegkaarten
• Afsprakenkaarten
• Procesoverzicht

Gratis te downloaden!



Opbouw van de toolkit
• 1. Bewustwording

• 2. Signaleren

• 3. Gesprekstips 

• 4. Handelen



1. Bewustwording

• Wat is laaggeletterdheid? 
• Feiten over laaggeletterdheid 
• Herkenbare situaties 
• Veelgebruikte excuses 
• Schulden & Laaggeletterdheid



2. Signaleren

• Contextgerichte vragen
“Lukte het om het formulier in te 
vullen?”

• Open vragen
“Welke zaken zijn belangrijk voor 
je?”



3. Gesprekstips

• Tips over uitleg geven
Korte zinnen 

• Tips over in verbinding blijven 
met de client 
“Je kan alles vertellen”

• Tips over motiveren
Positief bevestigen



4. Handelen

• Proceskaart 
schuldhulpverlening 

• Uitlegkaartjes budgetplan 
• Afsprakenkaartjes 







Praktijkvoorbeeld 
Stadsring 51

In gesprek met Joëlle van Kommer



Poll: 
Ik kan nu verder aan de slag met 

laaggeletterdheid

Wat heb je nog nodig?



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



Bedankt!

Verder aan de slag?
• Neem contact op met het Taalhuis
• Volg onze trainingen
• Wij werken graag met je samen

info@taalhuislekstroom.nl
Taalhuislekstroom.nl

mailto:info@taalhuislekstroom.nl
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