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Conferentie Taal & Werk
Investeren in taal loont!

Voor wie

werkgevers
& professionals

Waar

Anna van Rijn College
locatie Albatros 1

Wanneer

maandag 16 april 2018
14.00 - 17.30 uur

Vinden sommige van uw werknemers of collega’s het lastig om mee te komen met digitale ontwikkelingen?
Heeft u er weleens aan gedacht dat laaggeletterdheid hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Zo’n 16 procent van alle Nieuwegeiners heeft moeite met lezen en schrijven.
Dat heeft gevolgen voor de betreffende werknemer, maar ook voor uw bedrijf.
Veel mensen weten hun taalachterstand lang te verbergen. Laaggeletterdheid komt vaak pas aan het licht als er problemen ontstaan op het werk of in de persoonlijke
sfeer. Veel van deze problemen kunnen voorkomen worden door een vroegtijdige opsporing van laaggeletterdheid en passende taalondersteuning.
Samen voor Nieuwegein en bibliotheek De tweede verdieping nodigen u daarom uit voor de conferentie Taal & Werk in Nieuwegein. We organiseren deze conferentie
samen met vele partners waaronder Stichting Lezen & Schrijven en Taalhuis Lekstroom.

Programma:
14.00 uur - Ontvangst
14.15 uur - Welkom door dagvoorzitter Samen voor Nieuwegein, in gesprek met
wethouder Martijn Stekelenburg
14.20 uur - Hoe ziet laaggeletterdheid in Nieuwegein eruit en wat betekent dat?
- Inleiding op het thema door Stichting Lezen & Schrijven en Taalhuis Lekstroom
- Laaggeletterdheid in Nieuwegein door bibliotheek De tweede verdieping
- Hoe gaat het in de praktijk? Een gesprek met het st. Antoniusziekenhuis en
een ervaringsdeskundige
15.15 uur - Pauze
15.30 uur - Workshops 1e ronde (naar keuze)
16.20 uur - Workshops 2e ronde (naar keuze)
17.10 uur - Hoe verder?
17.25 uur - Afsluiting
17.20 uur - Borrel

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

KRUIP IN DE HUID VAN EEN
LAAGGELETTERDE

HERKENNEN VAN
LAAGGELETTERDHEID

HET RENDEMENT
VAN INVESTEREN IN TAAL

HOE TRAIN JE JE PROFESSIONALS
IN ZORG EN WELZIJN?

(Stichting Lezen & Schrijven)

(Taalhuis Lekstroom)

(Bibliotheek De tweede verdieping)

(GGD en Pharos)

Hoe ervaart een laaggeletterde
medewerker of klant jouw bedrijf?
Waar lopen deze mensen tegenaan en
hoe zouden ze het anders doen? Gebruik de inzichten en laat oplossingen
ontstaan vanuit de doelgroep.

In deze werksessie leer je
laaggeletterde medewerkers
herkennen en krijg je tips hoe je
het gesprek kunt aangaan.

Laaggeletterdheid veroorzaakt stress
en gezondheidsklachten en werkt
arbeidsuitval in de hand. Wat levert
taalondersteuning de werkgever op?

Hoe kan je als manager of leidinggevende jouw
welzijns- of zorgprofessionals ondersteunen in de
aanpak van laaggeletterdheid? Hoe zorg je ervoor
dat de communicatie van je organisatie
laaggeletterden bereikt?

Informatie en aanmelden: Samen voor Nieuwegein, https://samenvoornieuwegein.nl/thema-laaggeletterdheid/
Partners Conferentie Taal & Werk:

TAALHUIS
LEKSTROOM

