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Echte mensen

Echte uitdagingen



Voor echte uitdagingen

Kun je ontwerpen



http://www.youtube.com/watch?v=CDUYOwAFT7o






















Iedere persona wordt voorgesteld in een eigen boekje



Geen enkele geletterde 

Nederlander...

...kan zich voorstellen hoe het is om niet te 
kunnen lezen, schrijven en computeren. 
Welke impact lage basisvaardigheden 
hebben op hoe je je redt in het dagelijks 
leven, wat je niet kunt en niet durft. 



Taalketen stokt al aan het begin: 

bij de vindplaatsen

Hulpinstanties zien taal niet als hun 
kerntaak. Ze zien niet direct de invloed van 
beperkte basisvaardigheden op hun eigen 
processen en successen. En hebben vaak 
ook niet door dat veel NT1'ers hulp willen 
van en bij de vindplaats.



Nederlandstalige lage basisvaardigheden



Hoger bereik door:

Bewustzijn bij vindplaatsen

Passende communicatie en aanbod

Laaggeletterden aan het woord te laten





Vertrekpunt 1:

Bewustzijn creëren bij vindplaatsen om vanuit 

daar de doelgroep te bereiken



Consultatiebureau 
wordt door bijna alle 
jonge ouders bezocht. 
Ook ouders met lage 
basisvaardigheden. 
Jonge ouders zijn 
vaak zeer 
gemotiveerd.
Kans?

Zit er een belemmering 
tussen signaleren/ 
herkennen en 
doorverwijzen.

Workshop. Samen met 
medewerkers 
(assistenten) signalen 
ontdekken en 
nadenken over de 
gevolgen voor de 
ouders.   

Er zijn diverse 
signaleringsmomenten.
Er kan niet altijd direct op  
worden gereageerd. 
Steeds meer informatie gaat 
schriftelijk/ digitaal. Gaat 
vaak mis.
De stap na herkennen is 
lastig. 

Het Consultatiebureau is 
een belangrijke vindplaats. 
Men is zich bewust en er is 
motivatie. 

Consultatiebureau

De stap na herkennen is 
voor de medewerkers lastig 
te maken. (risico voor 
motivatie)



Onder de huurders van 
een woningcorporatie 
(sociale huur) is de 
groep met weinig 
basisvaardigheden 
ruim 
vertegenwoordigd. 
Belemmering voor 
Dienstverlening; 
risico’s 

Zijn medewerkers 
bewust? Gevolgen voor 
de dienstverlening; 
huurder?

Woningcorporatie

Contact opnemen en 
afspraak maken voor 
oriënterend gesprek. 

Woningcorporaties kennen de 
signalen maar koppelen deze 
niet aan llg. 
Open houding. Preventie
Steeds meer digitaal maar 
ook ruimte voor persoonlijk 
contact (wijkbureau). Brieven 
zijn vaak moeilijk/ 
ingewikkeld

Afspraak maken;  goed 
inlezen en voorbereiden en 
de juiste  argumenten/ flirt  
gebruiken. Gesprek met 
juiste mensen. 

Verkeerde persoon. 
Verkeerde  moment
Te grote stappen willen 
maken; 



Vertrekpunt 2:

De doelgroep bereiken via promotie, 

communicatie en alternatieve ideeën



http://www.youtube.com/watch?v=jNwU1dl0Ylk


Taal en beeld

• Gebruik eenvoudige duidelijke teksten: geen campagnetaal of kwinkslagen
• Maak gebruik van positieve beelden
• Kies foto’s van mensen, zoveel mogelijk diversiteit
• Maak duidelijk wat je kan leren, resultaatgericht
• Gebruik niet te veel logo’s
• Geef duidelijke instructies: wat moeten ze doen? (langsgaan, bellen etc.)

Waar houd ik rekening mee?





http://www.youtube.com/watch?v=Wml7KD9uq_A


http://www.youtube.com/watch?v=xmkvCJhRjvg


Vertrekpunt 3:

Denk vanuit een laaggeletterde





http://www.youtube.com/watch?v=bB6ulopgCr8


Zelf aan de slag!
Stap in de schoenen 

van de NT1 doelgroep

Verleiden van een 
vindplaats

Neem het werkblad mee en vul hem in aan 
de hand van de situatie van jouw 
bibliotheek of organisatie.



Bedenk een 
boodschap  gericht 

op één persona. 
Mag ook gericht zijn 

op het netwerk
Dat mag met bestaand, 
dan wel fictief aanbod.







Vragen of opmerkingen?

Dat kan altijd en is zeer welkom!

Mail naar: 

jaspermuskiet@lostlemon.nl

lennardhorstink@lostlemon.nl

mailto:jaspermuskiet@lostlemon.nl
mailto:petradoelen@lostlemon.nl


www.lostlemon.nl

Beeldmateriaal posters etc.

Persona’s

Strategiekit Hoger Bereik

Onderzoek laaggeletterden in beeld

Links

http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/communicatie/toolkits-promotiemateriaal2/toolkit-basisvaardigheden-2018.html
http://gallery.mailchimp.com/ff70222ed4af3c122377189ef/files/0f8d2ceb-2610-45fc-af7f-50813b218f37/171110_Flyers_LG_Muzus_LostLemon_2_.pdf
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/documentatie/projecten/project-hoger-bereik.html
https://gallery.mailchimp.com/ff70222ed4af3c122377189ef/files/d4a773c2-92c5-4de5-94e7-9ec77b7f1e14/eindrapport_laaggeletterden_in_beeld_20180904_.pdf

