
SYMPOSIUM 'LEZEN = GROEIEN!', 31 MAART 2016 

Lionsclubs Nederland organiseert het symposium ‘Lezen = Groeien!’ 

  

Donderdag 31 maart 2016, 10:00-15:00 uur  
  

Gasterij Milandhof, Middenweg 2, 3474 KC Woerden - Zegveld  
  
In de strijd tegen de laaggeletterdheid willen Lions samenwerken met landelijke en plaatselijke taal-gerelateerde 
instanties en personen die direct of indirect hun bijdrage leveren aan de strijd tegen de laaggeletterdheid. Een 
samenwerking met plaatselijke taalambassadeurs en ervaringsdeskundigen, met taalallianties, docenten, 
medewerkers van Bibliotheken, taalhuizen, taalcoaches, bedrijven, diensten, vluchtelingenwerk, medische en 
zorgsectoren enz. 
  
Meer dan 170 van de Nederlandse Lionsclubs zetten zich in voor de strijd tegen de laaggeletterdheid. Dit is een 
belangrijke prioriteit voor de Lions, want goed kunnen lezen en schrijven is van direct belang voor mensen die daar 
(grote) moeite mee hebben. Het zijn er veel: tenminste één op de tien mensen, volgens sommigen zelfs één op de 
zeven. 
  
Doel van het symposium is de versterking van de samenwerking tussen vrijwilligers, professionals, 
ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Op het symposium gaan Lions met 
hun partners het gesprek aan en worden afspraken gemaakt over samenwerking. Dit laatste zal zijn beslag krijgen 
aan regionale tafels. Uit het contact tijdens het symposium moeten gezamenlijke acties van Lions en hun partners 
volgen, waarbij de gemaakte afspraken verder worden opgetuigd en uitgevoerd.  
  
Programma 31 maart 2016 (voorlopig) 
  

09:30-10:30 Busvervoer station Woerden – Zegveld 

10:00 Ontvangst deelnemers 

10:30 Welkom en opening 

10:45 Prof. Maurice de Greef, Vrije Universiteit Brussel “Lezen=Groeien: sociale en psychische kanten” 

11:20 Prikkelend intermezzo 

11:30   Pauze en koffie aan regionale tafels 

  
Na aanmelding worden de deelnemers in regionale groepen ingedeeld. Zo wordt bevorderd dat Lions en anderen 
regionale afspraken maken over samenwerking en gezamenlijke projecten. Daarvoor worden in de zalen “regionale 
tafels” opgesteld, waar men elkaar gaat treffen tijdens informele momenten. 
  

12:00  Forum-Tafel met Pitches van aansprekende samenwerking in de strijd tegen laaggeletterdheid 

  1. Werving, bereiken van de doelgroepen 

  2. Scholing, training, awareness 

  3. Taal en gezondheid 

  4. Fondsen, materiële steun 

  
Belangrijke praktijkvoorbeelden betreffen: taalallianties en taalhuizen, voorleesmiddagen in Bibliotheken, beschikbaar 
maken van lesmateriaal en computers, flyer-acties, taalcoaching, etc. Aan tafel ‘pitchen’ een Lion en een partner. 
Motto: goed voorbeeld doet volgen. 
  

13:00 Lunch aan regionale tafels 

14:00 Plenaire rapportage over regionale afspraken, follow-up 

15:00 Sluiting, nazit, afsluitend optreden 

  



  
Informatie: 
Wia Huisman-Smeenk en George Muskens 
E l&s@lions.nl, lezenenschrijven@lions.nl 
T 06-52697287 (Wia Huisman-Smeenk), 06-34140948 (George Muskens) 
  
Deelname is kosteloos, inclusief transfers van NS-station Woerden naar De Milandhof in Woerden-Zegveld en de 
lunch. Er is ruime gratis parkeergelegenheid. 
  
Financiële bijdragen en/of ondersteuning door Lions Nederland, Steunpunt VE, de stichting Lezen en Schrijven en de 
Koninklijke Bibliotheek. 
  
Lions Lezen en Schrijven is onderdeel van het internationale Lionsprogramma Reading Action Program – 
www.lionsclubs.org 
  


