
 

Workshops en projecten  
voor laaggeletterden 

 
Laaggeletterdheid verdient 
aandacht en de overheid geeft 
daar vorm aan in het 
actieprogramma ‘Tel mee met 
Taal’ en door Taalakkoorden af te 
sluiten met werkgevers onder de 
noemer ‘Zet in op Taal!’. Ook 
programma’s als ‘Boekstart’ en 
‘Kunst van het lezen’ gericht op 
taalstimulering zijn daar 
voorbeelden van. Ik op mijn beurt 
wil daar graag een bijdrage aan 
leveren. Ik doe dat door: 

 
 

 leesboeken te schrijven voor volwassenen die moeite hebben met lezen, zoals 
Boer vindt vrouw 

 mee te werken als auteur aan de lees- en schrijfmethode Succes! beschikbaar 
gesteld door Stichting Lezen & Schrijven. Deze methode is bedoeld voor 
laaggeletterden die begeleid worden door taalvrijwilligers.  

 workshops en projecten aan te bieden die uitgevoerd worden bij 
bibliotheken en bedrijven voor werknemers met een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt 

 
Dat laatste wil ik graag veel vaker doen, zodat deelnemers ervaren dat ze iets te 
vertellen hebben, dat ze trots kunnen zijn en tot meer in staat zijn dan ze zelf 
dachten.  
Het feit dat ik ‘van buiten’ kom, mijn ervaring en onderwijsachtergrond met de 
doelgroep en mijn enthousiaste open houding werkt ontwapenend en uitnodigend, 
is mij verteld.  
Bij workshops en projecten kunt u denken aan: 
 

 workshop: voorlezen uit eigen werk 
Ik lees voor uit eigen werk, vertel over mijn auteurschap en daag deelnemers uit 
om zelf verhaalplots te bedenken en lezen op te pakken. 

 workshop: korte teksten schrijven 
Ik nodig deelnemers uit gezamenlijk en individueel korte teksten te schrijven. 
Samen bedenken we (vooraf) welke thema’s relevant zijn om over te schrijven. 

 project: verhalen afschrijven 
Ik bied het begin van een verhaal (of meerdere) aan. In groepjes bedenken 



deelnemers hoe het verhaal verdergaat. Daarna wordt het vervolg individueel 
geschreven. 

 workshop/cursus: voorlezen aan kinderen en hun ouders 
Ik lees voor aan kinderen en hun ouders, waarbij ouders voorleestips krijgen die 
ze ter plekke en thuis kunnen toepassen. Om de drempel zo laag mogelijk te 
houden, werk ik vooral met prentenboeken. Deze workshop kan ook het karakter 
van een cursus krijgen, waarbij ouders, zonder kinderen, na de eerste 
bijeenkomst bij elkaar komen om te oefenen met voorlezen. 

 
Afhankelijk van de exacte invulling is dit aanbod bedoeld voor laaggeletterde 
volwassenen die al of niet een taaltraject volgen. Een bijeenkomst kan worden 
uitgebreid met vervolgbijeenkomsten of met een feestelijke uitreiking van het 
resultaat, zoals een boek of een gedichtenbundel, poster of welke vorm we dan ook 
samen verzinnen. Zo’n resultaat kan in eigen beheer totstandkomen of door mij. 
Voorop staat lees- en schrijfplezier, wat een stimulans kan zijn om meer te doen 
met lezen en schrijven. Daarnaast, of misschien beter gezegd, bovenal vergroot de 
opgedane ervaring het zelfvertrouwen van deelnemers. 
Een bijeenkomst kost in principe € 250,- (excl. btw en reiskosten). Bij uitbreiding van 
het aanbod wordt de totaalprijs in overleg bepaald. 
 
Tot slot: 

 Het aanbod is altijd maatwerk en wordt geheel verzorgd.  
In overleg bepalen we wat de mogelijkheden zijn qua inhoud, tijd, geld en 
samenwerking. 

 Hoe meer betrokkenen, hoe meer resultaat op langere termijn. 

 Hoe concreter, hoe meer kans op succeservaringen! 
 
Neem gerust contact op om samen de mogelijkheden te bespreken. 
Ik kijk ernaaruit om samen met u bij te dragen aan de strijd tegen laaggeletterdheid. 
 
Hanneke van der Werf 

06-42218169 
hvanderwerf@dewerftekst.nl 

 

 


