Factsheet

Toolkit
Empowerment

Voor maatschappelijke organisaties en gemeentes

Stichting Lezen & Schrijven wil dat iedereen
mee kan doen in de maatschappij. Om mee te
kunnen doen, heb je basisvaardigheden nodig:
taal, rekenen en digitale vaardigheden.
Daarnaast zijn zelfvertrouwen en zelfinzicht
essentieel om verder te komen.
Om laaggeletterden de kans te geven ook hieraan
te kunnen werken, ontwikkelde Stichting Lezen
& Schrijven de Toolkit Empowerment.
Doelgroep
De Toolkit Empowerment is bedoeld voor
gemeentes en maatschappelijke organisaties
die zich bezighouden met educatie, participatie
en empowerment en daarmee richten op
laaggeletterden. Dit zijn organisaties zoals
Taalhuizen, welzijn, vrouwenorganisaties en
organisaties die toeleiden naar werk.
Empowerment
Empowerment gaat om het ontdekken wat je wil,
wat je al kan en wat je nog nodig hebt om je verder
te ontwikkelen. Daardoor sta je sterker in het leven.
Het cursusaanbod binnen de Toolkit Empowerment
is voor mensen die aan de slag willen met hun
toekomst en moeite hebben met een of meer
basisvaardigheden. Hierbinnen hebben we extra
aandacht voor vrouwen.
www.taalvoorhetleven.nl/toolkitempowerment

“Werken als glazenwasser werd lichamelijk te
zwaar. Nu werk ik in magazijn. Ik mis wel een
beetje de vrijheid. Ik denk nu na over het starten
van een eigen transportbedrijf. Ik geloof dat ik
dat kan. Ik weet nu ook dat ik dan nog wel wat
dingen moet leren.”
Peter - Enschede

De toolkit
De Toolkit Empowerment is te vinden op
de website van Taal voor het Leven en bevat
diverse materialen, waaronder:
• praktijkvoorbeelden ter inspiratie;
• w
 ervingsmateriaal voor deelnemers en
vrijwilligers;
• k
 ant-en-klare cursussen om te werken aan
zelfvertrouwen en zelfinzicht.
Het materiaal voor laaggeletterden stimuleert
om te gaan werken aan basisvaardigheden of
bijvoorbeeld een cursus solliciteren te volgen.

DEELNEMEN AAN
EMPOWERMENTCURSUSSEN
STIMULEERT:
• h
 et ontdekken van je concrete droom
of einddoel;
• het krijgen van een focus op je toekomst;
• bewustzijn van je eigen talenten;
• inzicht in wat je nog kunt leren;
• intrinsieke motivatie om (bijvoorbeeld je
basisvaardigheden) verder te ontwikkelen;
• h
 et zetten van vervolgstappen,
vol zelfvertrouwen.
Naast het materiaal kunnen gemeentes en
organisaties terecht bij Stichting Lezen & Schrijven
voor advies over het inzetten van de toolkit.

TAAL VOOR
HET LEVEN

SPECIALE AANDACHT
VOOR VROUWEN

Wilt u aan de slag met zelfvertrouwen en
zelfinzicht binnen uw organisatie?
Bekijk de Toolkit Empowerment op:
lezenenschrijven.nl/toolkitempowerment

Nederlandse vrouwen hebben vaker dan
mannen een achterstand in taal en rekenen.
Daarnaast zijn vrouwen minder vaak
economisch zelfstandig dan mannen.

Meer weten of een adviesgesprek aanvragen?
Neem contact op via info@lezenenschrijven.nl,
070 302 26 60 of uw lokale contactpersoon.

73%

van de laagopgeleide
vrouwen is economisch niet zelfstandig, tegenover
41% van de laagopgeleide mannen (SCP, 2017).
Daarom is er binnen de Toolkit Empowerment
speciale aandacht voor vrouwen.
Kijk voor meer informatie over specifiek aanbod
voor vrouwen op:
taalvoorhetleven.nl/toolkitempowerment

TAAL MAAKT STERKER
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In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.
Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven
en heb je minder grip op je geldzaken. Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen met haar partners voor dat
zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met
scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.
Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. De Toolkit Empowerment komt voort uit de pilot EVA (Educatie voor Vrouwen
met Ambitie) en is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven. Deze uitgave is gefinancierd door de Rijksoverheid.

