Bevindingen van drie gemeentelijke pilots
in de aanpak van laaggeletterdheid
Probleem: Gemeenten bereiken te weinig Nederlandstalige laaggeletterden
Met een integrale aanpak in het sociaal domein willen gemeenten meer laaggeletterde burgers bereiken.

Gemeentelijke
interventies in de pilot

Resultaten van
de interventies

Uiteindelijke beoogde
resultaten

A. Ontwikkelen en toepassen van
instrumenten (digitale tool,
activiteitenbeurs), methodieken
(vinden, bewust worden,
herkennen en signaleren) en
handelingsperspectieven voor
professionals.
B. Ontwikkelen en toepassen
van werkwijzen/werk
processen voor vinden,
signaleren, doorverwijzen,
gespreksvoering.
C. Positioneren en profileren
van een laagdrempelig en
professioneel gesprek met
laaggeletterden over ervaren
problemen en oplossingen
die passen bij hun situatie en
motivatie.

A. Een activiteitenbeurs is
verbeterd en toegankelijk
gemaakt voor de doelgroep.
Een methodiek voor professio
nals heeft geleid tot handelings
perspectieven en ambassadeurs
in hun organisaties.
Een digitale tool kan na door
ontwikkeling potentie hebben
om een bijdrage te leveren in
het bereiken van de beoogde
doelgroep.
B. Bestaande werkwijzen zijn
aangepast met een aantal
eenvoudige ingrepen en sluiten
aan op andere bestaande
werkwijzen.
C. Meerdere plekken zijn aan
gewezen waar integrale
gesprekken gevoerd kunnen
worden en waar deskundigheid
aanwezig is.

•

•

Meer laaggeletterden worden
bereikt en gemotiveerd
om in gesprek te gaan over
laaggeletterdheid in relatie tot
eigen functioneren en voor hen
passende oplossingsrichtingen.
Meer laaggeletterden maken
gebruik van bestaand hulp- en
ondersteuningsaanbod en/
of gaan actief participeren
in de wijk, in (non-formele
of formele) leeractiviteiten,
gericht op eigen vaardigheden
en/of (vrijwilligers)werk.

Door de interventies is de aanpak
van laaggeletterdheid ingebed en
geborgd in het gemeentelijke beleid.

Mechanismen (verklarende factoren voor wat werkt)
•
•
•

Gemeenten, organisaties en instanties moeten kennis hebben over laaggeletterdheid om zich bewust te worden van de
problematiek en de doelgroep te kunnen herkennen en doorverwijzen.
Alle betrokkenen (ook de laaggeletterden zelf) moeten eigenaarschap ervaren en belang inzien van de aanpak van laag
geletterdheid.
De samenwerking tussen alle betrokkenen moet op orde zijn. Dit geldt zowel voor de samenwerking op strategisch en uitvoerend
niveau, als tussen organisaties en laaggeletterden. Een vertrouwensbasis (van mens-tot-mens contact) tussen professional en
laaggeletterde is nodig om vervolgstappen te kunnen zetten (laagdrempelig, herhaaldelijk, herkenbaar, persoonlijk).
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