
Nominatie voor ABC Trofee 

 

We willen vanuit Gelderland voordragen: GGD Gelderland-Zuid 

Al heel lang zet GGD Gelderland-Zuid zich in voor de aanpak laaggeletterdheid in regio Nijmegen en 

regio Rivierenland. Het is niet 1 project die ze doen, maar heel veel. Ik probeer het hieronder zo kort 

mogelijk uit te leggen.   

 

Bij de GGD 

Kort gezegd doen ze: 

- Hun brieven en website makkelijker schrijven 

- Iedereen die bij de GGD werkt scholing geven over laaggeletterdheid 

- Filmpjes maken over belangrijke onderwerpen zoals corona 

 

Bij de GGD zelf hebben ze alle brieven die ze sturen simpeler gemaakt. Ze schrijven nu alles op B1. 

Alle mensen die er werken weten wat laaggeletterdheid is en hoe ze mensen kunnen helpen.  

Speciaal rondom Corona hebben ze veel gedaan. Ze proberen alle informatie over corona heel 

duidelijk te maken. Ze maken hierover filmpjes. Ook geven ze informatie aan andere professionals 

over hoe zij uitleg kunnen geven over corona. Ze leggen uit wat mensen lastig vinden en geven tips 

hoe het beter kan. Ook hebben ze onderzoek gedaan naar corona en laaggeletterdeid. Samen met de 

universiteit hebben ze onderzocht hoe ze nog beter konden vertellen over corona en de prikken die 

je kan krijgen.   

 

Bij andere organisaties 

Kort gezegd doet de GGD Gelderland-zuid: 

- Testpanels met ziekenhuizen en huisartsen 

- Routes in de gebouwen gemakkelijker maken 

- Uitleg geven aan zorgmensen over laaggeletterdheid 

- Allerlei andere dingen om zorg toegankelijker te maken voor laaggeletterden 

 

In de regio Nijmegen heeft de GGD alle 3 de ziekenhuizen en veel verschillende huisartsen verteld 

over laaggeletterdheid en testpanels gedaan. Maar naast de testpanels doen ze nog veel meer. Ze 

werken samen met ziekenhuizen om filmpjes te maken. Geven samen met taalambassadeurs heel 

veel voorlichting voor huisartsen en ziekenhuizen. Zo zogen ze ervoor dat artsen makkelijker praten 

en dat ze mensen naar school verwijzen.  

 

Waarom ze de prijs echt verdienen!! 

Maar de reden dat ze de prijs verdienen is om alle dingen die ze extra doen. Ze staan altijd klaar voor 

ze mensen die laaggeletterd zijn. Je kunt ze altijd bellen met vragen (vraag maar aan onze Nijmeegse 

taalambassadeurs). Ze hebben nieuwe ideeën die ze ook uitvoeren. En bij alles wat ze doen 

betrekken ze taalambassadeurs van ABC. Wat ze extra hebben gedaan: 

- Ze hebben filmpjes gemaakt over gezond koken voor laaggeletterden  

- Ze hebben een menukaart gemaakt voor basisscholen. Erop staat wat de school kan doen 

voor laaggeletterde ouders.   

- Ze helpen bij de groepjes Voel je Goed! In Nijmegen 

- Ze geven uitleg aan studenten van de HAN en de Universiteit over laaggeletterdheid 

- Ze doen mee aan experimenten zoals een  lesgroep voor laaggeletterden over gezondheid 

Ze doen veel meer dan ze zouden moeten, omdat ze oprecht betrokken zijn bij de doelgroep.  

 


