
op de werkvloer

in het buurthuisop school

in de winkel en thuis

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met taal en/of rekenen. 
Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het Expertisepunt  
Basisvaardigheden is dé plek waar je kennis kunt vinden en delen. En waar 
je inspiratie en samenwerking vindt. Wij versterken de samenwerking tussen 
gemeenten, organisaties, professionals en vrijwilligers. Samen zorgen  
we ervoor dat iedereen met beperkte basisvaardigheden kan meedoen in  
de samenleving.

Expertisepunt  

Basisvaardigheden



DIT WILLEN WE BLIJVEND VERANDEREN 
• Het versterken van de basisvaardigheden van iedereen.

• Onze maatschappij biedt mensen met beperkte basisvaardigheden  
de mogelijkheid om mee te doen.

DIT IS WAT WIJ DOEN
Verbinden
Wij verbinden en stimuleren partijen om kennis uit te wisselen  
en samenwerkingen aan te gaan.

Toegankelijke kennis
• Wij zijn een vraagbaak en kunnen antwoord geven op vragen over 

basisvaardigheden.

• Wij helpen organisaties elkaar te vinden zodat ze elkaars expertise 
kunnen gebruiken. 

• Wij laten zien wat werkt en delen deze informatie op een toegankelijke 
manier. 

• Wij stimuleren onderzoek naar belangrijke thema’s en goede voorbeelden 
uit de praktijk.

‘Iedereen moet kunnen 
deelnemen aan de 

samenleving’

‘Ervaringskennis van 
mensen is écht nodig als 
je een probleem gaat 
aanpakken’

Dit zeggen professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen:



DIT IS HOE WIJ DAT DOEN
• Wij combineren drie kennisbronnen: kennis uit ervaring, praktijk  

en wetenschap.

• Wij organiseren kennisateliers, expertsessies en werkbezoeken.

• Wij bundelen kennis over wat werkt in de vorm van dossiers, publicaties  
en een overzicht van interventies.

• Wij stimuleren onderzoek naar goede voorbeelden uit de praktijk

• Professionals, organisaties en vrijwilligers werken effectief (samen) aan  
het versterken van de positie van mensen met beperkte basisvaardigheden.

DIT IS WAT WIJ AL HEBBEN GEREALISEERD
Gerealiseerde producten tot juli 2022

‘Het vertellen van 
een verhaal is een 
basisvaardigheid die 
iedereen heeft’

‘Hoe lager je 
inkomen, hoe meer 

vaardigheden je nodig 
hebt’

14 kennisateliers, expertsessies 
en webinars

8 werkbezoeken aan 
inspirerende locaties

6 onderzoeken door experts

388 vragen beantwoord  
door onze vraagbaak

Op zoek naar kennis, praktijkvoorbeelden of interventies op het gebied 
van basisvaardigheden? Je kan het vinden op www.basisvaardigheden.nl.  
De kennisbank bevat onder meer artikelen over inspirerende voorbeelden, 
kennisdocumenten en interventies. De website blijven we updaten met 
nieuwe inzichten en werkwijzen. Heb jij een idee voor een bijdrage? Laat 
het ons weten via info@basisvaardigheden.nl.

http://www.basisvaardigheden.nl
mailto:info%40basisvaardigheden.nl?subject=


‘Door corona is de 
digitale kloof groter 
geworden’

 
contactformulier  

website

Scan de QR-code voor meer informatie.

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief.
Heb je een vraag of suggestie? Neem contact op via het
op onze .

Je kunt ons ook bellen 085 - 760 7450. We zijn maandag tot en met vrijdag 
tussen 10:00 en 12:00 uur bereikbaar.

Het Expertisepunt Basisvaardigheden bestaat sinds september 2020. Deze 
brochure bevat een overzicht van gerealiseerde producten tot juli 2022.

https://m16.mailplus.nl/wp29wXem8afR-1017-31300617-test-%7BencId%7D
https://basisvaardigheden.nl/contact
https://basisvaardigheden.nl/

