
Digitale 
pop-up-
schermen

Kom samen met ons in 
actie tijdens de Week 
van de Alfabetisering

Plaats elke 
campagnedag een 
bijzondere uiting op het 
Intranet voor uw 
medewerkers. Plaats 
het door op de site van 
uw bedrijf.

Samen gaan we voor 
een geletterd 
Nederland!



Wist je dat…
Roep op collega’s op om…

Aan het koffieapparaat het gesprek 

met collega’s aan te gaan. Wist je 

collega al dat invullen mensen binnen 

de gemeente invullen laaggeletterd 

zijn?

Wat kunnen jullie doen om 

laaggeletterdheid tegen te gaan?

Bekijk hier verschillende 
samenwerkingsopties.

Plaats hier uw 
logo

https://www.lezenenschrijven.nl/doe-mee/


Herken laaggeletterdheid
Wie ken jij uit je eigen omgeving die moeite 
heeft met lezen en schrijven? Hoe 
communiceer jij met je klant? 

Maak je medewerkers bewust van de 
smoezen die laaggeletterden gebruiken. 
Vraag ze bijvoorbeeld:

Laaggeletterden gebruiken vaak smoezen als 
‘ik ben mijn bril vergeten’ en ‘ik schrijf heel 
slordig’. Welke smoes heb jij wel eens 
gehoord? Geef hem door aan naam of adres 
invullen van de communicatiecollega 

Bekijk voor meer voorbeelden en tips over 
hoe laaggeletterdheid te herkennen de 
herkenningswijzer

Plaats hier uw 
logo

https://www.weekvandealfabetisering.nl/uploads/files/1771800-30_WvdA_2018_-_Herkenningswijzer_195x70_V2.pdf


Schrijf een gedicht
Schrijf een gedicht over laaggeletterdheid. 

Deel je gedicht ook op sociale media, om 

te laten zien hoe groot het probleem van 

laaggeletterdheid is. #WvdA18 

#samensterker #ikdoemee

Stuur je gedicht in en maak kans op 

kaarten voor de Efteling!

Liever gedichten lezen? Bestel dan de 

bundel DICHTER. met gedichten over 

laaggeletterheid. Gebruik de kortingscode 

WVDA18 voor een leuke korting!

Plaats hier uw 
logo

https://www.weekvandealfabetisering.nl/efteling
https://www.plint.nl/dichter-1/dichter/dichter-tem-de-tekens/


Gezondheidsvaardigheden
Mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven, hebben vaak ook moeite met 

gezondheidsvaardigheden. Dit heeft 

gevolgen voor hun gezondheid.

Zo kunnen bijvoorbeeld 

gewichtsproblemen voortkomen uit het feit 

dat men niet kan lezen wat er in een 

product zit.

Voel je goed is een programma dat inzet 

op zowel gezondheidsvaardigheden als 

beter leren lezen en schrijven.

Klik hier voor informatie over Voel je goed.

Plaats hier uw 
logo

https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/programmas/voel-je-goed/


Word taalvrijwilliger
Roep op je medewerkers op om 

taalvrijwilliger te worden. 

De hele week hebben de medewerkers 

geleerd over laaggeletterdheid.

Het is tijd om nu echt zetten te maken 

om dit probleem te bestrijden.

Hoe? Word taalvrijwilliger. 

Wat dat precies inhoudt? Lees het 

verhaal van Arpad. 

Plaats hier uw 
logo

https://www.weekvandealfabetisering.nl/doe-mee/word-taalvrijwilliger
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ervaringen/arpad


Bezoek een activiteit
bij jou in de buurt

Bekijk hier het overzicht.

https://www.weekvandealfabetisering.nl/bezoek-een-activiteit
https://www.weekvandealfabetisering.nl/bezoek-een-activiteit


Wat wil jij leren?
In jouw gemeente zijn mogelijkheden 
om mensen door te verwijzen naar een 
Digi-Taalhuis.

Kijk op taalzoeker.nl naar opties bij jou 
in de buurt!

https://taalzoeker.nl/


Loesje
Maak zelf een quote of een “Loesje”.

Hang deze op een prikbord, muurkrant 
of in de kantine of andere prominente 
plaats.

Vraag de medewerkers dit te delen en 
loof een prijs uit voor de beste Loesje.



Digitale 
pop-up-
schermen

Hopelijk bieden deze 
voorbeelden voldoende 
inspiratie. Uiteraard zijn 
eigen ideeën ook 
welkom!

Zo lang de 
medewerkers maar 
worden gewezen op het 
probleem van 
laaggeletterdheid. En in 
actie komen. 

Samen gaan we voor 
een geletterd 
Nederland!


