CONGRES
ARMOEDE &
LAAGGELETTERDHEID

Op dinsdagmiddag 31 oktober organiseren Stichting de Pijler, Stichting Lezen en Schrijven en
FAM! kenniscentrum voor vrouwenvraagstukken in congrescentrum het Forum in Roermond het
congres ‘Armoede en Laaggeletterdheid; een dubbel taboe’.
Niet iedereen in Nederland kan (al dan niet tijdelijk) in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Dat
maakt mensen niet alleen financieel maar ook maatschappelijk kwetsbaar; mensen met een
laag inkomen hebben vaker gezondheidsklachten en meer last van eenzaamheid. Uit
onderzoeken blijkt dat armoede en laaggeletterheid hand in hand lijken te gaan; laaggeletterden
blijken doorgaans namelijk over een beduidend lager inkomen te beschikken dan nietlaaggeletterden. Ruim 6% van de laaggeletterden is langdurig arm. Bovendien zijn de
arbeidsmarktperspectieven van laaggeletterden minder goed dan die van geletterde mensen.

AGENDEREN, INFORMEREN EN INSPIREREN
Stichting de Pijler, Stichting Lezen en Schrijven en FAM! hebben de handen ineen geslagen om
met elkaar en in samenwerking met partners een bijdrage te leveren aan het bestrijden van
ongelijkheid en armoede en het tegengaan van laaggeletterdheid. Samen met
taalambassadeurs, taalcursisten, beleidsmedewerkers, politici, ondernemers, vrijwilligers en
professionals willen we armoede en laaggeletterdheid op meerdere plekken in de maatschappij
bespreekbaar maken om de negatieve beeldvorming hierover te doorbreken.
Wat gaan we doen?
We gaan met elkaar in gesprek over aansprekende initiatieven en kansrijke verbindingen van
werkgevers, overheid en organisaties. Vervolgens kunt u deelnemen aan één van de vijf
workshops.
Aanmelden (Deelname is gratis, aanmelden verplicht)
info@famnetwerk.nl / 0475 332491
Onder vermelding van:
Naam:
E-mailadres:
(Mobiel)telefoonnummer:
En vermelding van de workshopkeuze!
Voor informatie
Stichting de Pijler
06 46113901
benoit.hameleers@stichtingdepijler.nl

Stichting Lezen & Schrijven
06 27473084
inge@lezenenschrijven.nl

FAM!
0475 332491
info@famnetwerk.nl

PROGRAMMA
13.00 Ontvangst koffie/thee en broodje
13.30 Verwelkoming door Kirsten Paulus dagvoorzitter
13.40 Maurice de Greef gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden &
Laaggeletterden gaat in op financiële redzaamheid. Wanneer kun je je
nu financieel zelf staande houden? En wat is de relatie tussen
armoede en laaggeletterdheid? En waarom kan laaggeletterdheid
ervoor zorgen, dat mensen in de financiële problemen raken?
14.00 Ferdinand Pleyte wethouder gemeente Roermond vertelt ons over
het ‘Gemeentelijk preventief armoedebeleid inzake het tegengaan van
laaggeletterdheid. Over gemeentelijke sturing op integrale
samenwerking’
14.15 Jump gesprekken onder begeleiding van Sacha Steuns Een
laagdrempelige en energetische manier om kort met elkaar in gesprek
te gaan; Gezien worden, Waardering en Respect
14.45 Pauze met koffie/thee en versnapering
15.15 De workshops
1. Werk en laaggeletterdheid
2. Integrale aanpak armoede & laaggeletterdheid
3. Speeddaten met Taalambassadeurs
4. Integrale netwerkaanpak armoede en taal
5. Een laaggeletterde doelgroep? Hoe pas je als organisatie je
communicatie hierop aan?
16.30 Informele afsluiting met een netwerkborrel

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD!

WORKSHOPS
1 Werk en laaggeletterdheid
Fred Dijk bestuurssecretaris WOZL en Marlies Koks Servicepunt Leren en Werken (Leerwerkloket)
Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg loopt voorop bij de aanpak van laaggeletterdheid. Zij
zijn aangesloten bij het Taalakkoord. In deze interactieve workshop krijgt u een kijkje in de keuken
van deze samenwerking. Wat werkt goed, wat zijn de resultaten, wat zijn de valkuilen? En hoe zet je
taal in op de werkvloer?

2 Integrale aanpak armoede & laaggeletterdheid
Jenny Sendscheid beleidsmedewerker Welzijn en Nicolle Cox armoederegisseur gemeente Kerkrade
Kerkrade heeft gekozen voor een integrale aanpak van armoede, taal en laaggeletterdheid. Hoe
geeft Kerkrade invulling aan haar lokale regierol? Laat je inspireren door deze integrale aanpak.

3 Speeddaten met Taalambassadeurs
Gerard Linders adviseur stichting ABC en Ton Custers Hastijns m.m.v. Taalambassadeurs
Heeft u altijd al eens een Taalambassadeur het hemd van het lijf willen vragen over alles wat met
laaggeletterdheid te maken heeft? Tijdens de speeddate kunt u al uw vragen stellen aan
(ex)laaggeletterden. Na 15 minuten schuift u door naar de volgende ontmoeting.

4 Integrale netwerkaanpak armoede en taal de Maastrichtse Dialoog
Benoit Hameleers kwartiermaker Moedige Mensen 2, Inge Elzer stichting Lezen en Schrijven
Samen hebben zij de handen ineen geslagen om armoede tegen te gaan en inwoners in staat te
stellen hun taal-, reken- en digivaardigheden te versterken. In deze workshop wordt u meegenomen
in de zoektocht naar een integrale netwerkaanpak basisvaardigheden en wat deze aanpak tot nu toe
heeft opgeleverd.

5 Een laaggeletterde doelgroep? Hoe pas je als organisatie je
communicatie hierop aan? Een voorbeeld uit de praktijk: Kredietbank Limburg
Sven Lindeboom van Loo van Eck communicatie
Loo van Eck communicatie heeft ervaring in Limburg met onder andere de Kredietbank Limburg en
ISD-BOL. Aan de hand van hun ervaringen met de Kredietbank zullen ze uitleg geven over hun
aanpak en zullen ze hierover met u in gesprek gaan.

