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Na de plenaire opening door Tessa van Charldorp gingen de deelnemers in groepen uiteen 
om verder te praten. 

De groepen begonnen met een korte voorstelronde. Initiatieven en ervaringen werden over en 
weer uitgewisseld. Ook werd meteen volop genetwerkt: in notitieblokjes verschenen namen 
en emailadressen en diverse visitekaartjes werden over de tafel geschoven.   

Vervolgens bespraken de groepen de vraag wat ieders organisatie momenteel doet om te 
zorgen dat onze maatschappij beter is ingericht op mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. In deze samenvatting vind je direct een linkje naar de beschikbare 
materialen. Een greep uit de antwoorden: 

 Schrijftrainingen voor o.a. (publieks)communicatie en onderzoekers. 
(Bekijk bijvoorbeeld de trainingen van Bureau Taal (let op, hier zijn kosten aan 
verbonden)) 

 Scholing voor medewerkers in herkennen van laaggeletterdheid en eenvoudige 
communicatie. 
(Bekijk bijvoorbeeld de rees beschikbare onderwijsmaterialen, een presentatie over 
gezondheidsvaardigheden of de checklist: herkennen laaggeletterdheid.)  

 Taalpunt/taalhuis in het ziekenhuis en gemeentehuis 
(Lees meer over ‘Taal voor het Leven’, waar onder andere meer wordt uitgelegd over 
taalhuizen.) 

 Communicatiemiddelen toegankelijk maken voor mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Aandacht al vanaf de ontwerpfase. 
(Bekijk hier goede voorbeelden, vind tips over het maken en testen van materiaal) 

 Testen van materialen onder de doelgroep, samenwerking met Taalambassadeurs.  
(Bekijk hier tips over het testen van je materiaal.) 

 Scholing aan laaggeletterden  
(Bekijk tips over het vergroten van vaardigheden, of vind beschikbare oplossingen van 
partner Stichting Lezen en Schrijven). 

 Gebruik van praatplaten 
(Bekijk bijvoorbeeld de praatkaarten over kanker) 

 Speciale aandacht voor kwetsbare zwangere. 
(Tijdens de netwerkbijeenkomst deelde Marieke Peulers, Klinisch verloskundige 
Slingeland ziekenhuis, haar kennis hierover. Beschikbare materialen zijn te vinden via 
'raadplegen' op onze website.) 

  

https://www.bureautaal.nl/e-learning-schrijven-op-taalniveau-b1-49
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/zorgonderwijs/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/agenderen/presentatie-gezondheidsvaardigheden/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/agenderen/presentatie-gezondheidsvaardigheden/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gezondheidsvaardigheden-meten/checklist-herkennen-laaggeletterdheid/
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ondersteuning/taalhuis
https://www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ondersteuning/taalhuis
https://gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-maken/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-testen/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-testen/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gezondheidsvaardigheden-verbeteren/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/partners/stichting-lezen-en-schrijven/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/praatkaarten-over-kanker/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/?Keywords=zwanger&voorwie=&action_doDatabaseItemSearch=Zoeken
https://gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/?Keywords=zwanger&voorwie=&action_doDatabaseItemSearch=Zoeken
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Vervolgens mochten de deelnemers vooruitkijken naar de toekomst. Deze vervolgstappen of 
wensen werden onder andere genoemd:  

 De doelgroep waar het om gaat nog meer meenemen 
(Voorbeeld: Partners Panton en Kenniscentrum Sport ontwikkelden de beweegcirkel) 

 Zorgverleners helpen om laaggeletterdheid te herkennen 
(Bekijk de checklist of volg een training bijvoorbeeld bij partner Pharos) 

 Zorgverleners trainen in de terugvraagmethode  
(Lees meer over de terugvraagmethode of bekijk andere gesprekstechnieken. 

 Gezondheidsvaardigheden een plek geven in het curriculum 
(lees meer over onze werkgroep Opleiding en Onderwijs en maak gebruik van de 
leerdoelen en aandachtpunten voor opleiders van zorg- en welzijnsprofessionals, op 
MBO, HBO en WO niveau) 

 Aandacht voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in 
onderzoeks- en projectsubsidies. Gesprekken met subsidieverstrekkers. 

 Meer bewustzijn én meer tijd creëren om beter aan te sluiten bij mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden.  
(Bekijk tips om dit te agenderen) 

 Meer verbinding  opzoeken, netwerken, kennisdeling  
(Sluit je aan bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid of de Alliantie 
Gezondheidsvaardigheden). 

 
Dit netwerken en kennisdelen is wat we graag doen vanuit onze alliantie! Deze vorm van 
uitwisseling is belangrijk. Op onze website zijn alle aangesloten partners te vinden, met 
contactgegevens en een beschrijving van hun werkzaamheden. Daarnaast hebben we een 
LinkedIn-groep waarin je vragen kunt stellen of van gedachten kunt wisselen.  

We nodigen jullie allemaal uit om elkaar, naast de netwerkbijeenkomsten, ook tussentijds op 
te zoeken. En leg vooral ook contact met het coördinatiepunt van de Alliantie 
(gezondheidsvaardigheden@pharos.nl)  als je ideeën of wensen hebt, we denken graag met 
je mee! 

 

https://gezondheidsvaardigheden.nl/partners/panton/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/partners/kenniscentrum-sport/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/beweegcirkel/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gezondheidsvaardigheden-meten/checklist-herkennen-laaggeletterdheid/
https://www.pharos.nl/training/effectief-communiceren-met-laaggeletterden-voor-zorgprofessionals/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gespreksvaardigheden/de-terugvraagmethode/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/gespreksvaardigheden/de-terugvraagmethode/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/over-de-alliantie/werkgroep-opleiding-en-onderwijs/
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/zorgonderwijs/gezondheidsvaardigheden-in-zorg-en-welzijn-opleidingen/
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/zorgonderwijs/gezondheidsvaardigheden-in-zorg-en-welzijn-opleidingen/
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/agenderen/
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/programmas/alliantie-gezondheid-en-geletterdheid
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/over-de-alliantie/partner-worden/
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/over-de-alliantie/partner-worden/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/partners
https://www.linkedin.com/groups/4283436/
mailto:gezondheidsvaardigheden@pharos.nl

