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Bespreekpunten

• Inventarisatie samenwerking SW & Taal voor het Leven

• Voorbeelden uitgelicht

• Materialen

> Factsheets

> Taal met sterren

> Gesprekscompas

> Toolkit Empowerment
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1. Iedere arbeidsmarktregio is actief

2. Verschil in vorm, stadia, niveaus van samenwerking

3. Vaak met ROC of taalhuis

4. Thema’s arbeidsparticipatie, schulden, gezondheid, 

persoonlijke ontwikkeling (empowerment), digitaal

5. Geen samenwerking -> uitgebreide ondersteuning

> Lokaal taalnetwerk

> Ondersteuning projectplan

6. Verder afronden - paar vragen

Inventarisatie samenwerking
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Voorbeelden
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• Taalhuis intern, taalvrijwilliger 

• Taalles en inhoud gericht op werk

• Coaching van collega of 

Statushouder

• Uitgebreid projectplan,

eenvoudige taal, woordenlijsten
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Nieuwe materialen
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• Factsheet Laaggeletterdheid & 
Werk

• Factsheet Eenvoudige taal

• Taal met Sterren

• Gespreksplaat en gesprekscompas

• Toolkit Empowerment

https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/factsheets/factsheet-laaggeletterdheid-en-werk
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Boekblik Taal met Sterren

Hoe taalvriendelijk bent u?



Benodigdheden

✓
Communicatie-
middelen 
aanpassen.

✓
Communicatie-
middelen testen.

✓ Mixen op de 
werkvloer.

https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/instrumenten-lesmaterialen/eenvoudige-taal-lesm/
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• Bedoeld voor professionals met direct 

klant contact

• Twee thema’s: ‘schulden en armoede’ en 

‘werk en werkzoekenden’

• Handzaam boekje

• Naslagwerk na presentaties

→ Nu alleen digitaal beschikbaar, binnenkort 

ook in papierenversie. Klik op plaatje

Gesprekskompas
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https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/instrumenten-lesmaterialen/gesprekskompas-herkennen-bereiken-en-activeren-van-mensen-met-onvoldoende-b
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Empowerment materialen
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Losse 
werk 
bladen  
volgen

Losse 
werkbladen

Empowerment

Losse 
werkbladen 

volgen
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Toolkit Empowerment
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• Hier staat meer informatie over Empowerment en de toolkit: 

• https://www.taalvoorhetleven.nl/partner/toolkit-em/

• Een korte uitleg over de aanpak staat in deze factsheet: 

• https://www.taalvoorhetleven.nl/uploads/bestanden/Factsheet_Toolkit_Empowerment.pdf

https://www.taalvoorhetleven.nl/partner/toolkit-em/
https://www.taalvoorhetleven.nl/partner/toolkit-em/
https://www.taalvoorhetleven.nl/uploads/bestanden/Factsheet_Toolkit_Empowerment.pdf
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Taal voor het Leven - biedt partners zoals SW-bedrijven 

ondersteuning. Hier staat daarover meer informatie. 

Werkgeversaanpak – specifiek voor werkgevers hebben

we ondersteuning, dat doen we met Leren en Werken, 

gemeenten en andere partners. Per regio verschilt deze 

aanpak. 

Tel mee met Taal loopt dit jaar af. Onze opdracht krijgt 

per 1-1-2020 andere invulling. 

Huidige ondersteuning
naast nieuwe materiaal
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https://www.taalvoorhetleven.nl/partner/samenwerken/


www.taalvoorhetleven.nl

Contact

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met

Stichting Lezen & Schrijven

• Michiel Sträter – michielstrater@lezenenschrijven.nl

mailto:michielstrater@lezenenschrijven.nl

