
Nummer 197DWARS DOOR DE BUURT Nummer 197DWARS DOOR DE BUURT#DWARS30   Advies

Tekst: Junior Eyong en Shivani Loilargosain

Ook dagelijkse dingen zoals 
het invullen van formulieren, 
het lezen van straatnaam-
borden en het opnemen van 
geld bij de pinautomaat gaan 
moeizaam. 

Wist u dat 2,5 miljoen mensen 
in Nederland grote moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen 
hebben? Vaak hebben zij ook 
moeite om met een computer 
om te gaan. In de gemeente 
Amsterdam is dit een pro-
bleem dat alsmaar groter 
wordt. Dit probleem heet laag-
geletterdheid. Laaggeletterd-
heid kent geen onderscheid. 
Het komt in alle bevolkings-
groepen en leeftijdsgroepen 
voor en wordt door verschil-
lende factoren veroorzaakt. 
Deze variëren van een laag 
opleidingsniveau, het klas-
sikale onderwijssysteem in 
Nederland, waardoor er te 
weinig aandacht kan worden 

gegeven aan de individuele 
behoeften van leerlingen tot 
overige individuele factoren, 
zoals ziekte, de thuissituatie 
en armoede. 
Hoewel laaggeletterdheid veel 
voorkomt onder allochtonen, 
is dit niet alleen een probleem 
onder de allochtonen. In 
tegendeel zelfs, twee derde 
is namelijk van Nederlandse 
komaf. Laaggeletterdheid 
moet trouwens worden onder-
scheiden van analfabetisme. 
Bij analfabetisme kan men he-
lemaal niet lezen en schrijven, 
terwijl laaggeletterden wel 
kunnen lezen en schrijven, 
maar op een zeer laag niveau.

In de praktijk
HJS ervaart in haar eigen 
praktijk ook regelmatig dat er 
sprake is van laaggeletterd-
heid. Op de BOOT-locatie in de 
wijk komen cliënten voor juri-
dische, maatschappelijke of fi-

nanciële hulp. Daarbij merken 
we dat cliënten vaak gebrek-
kig/slecht of geen Nederlands 
spreken. De HJS-medewerkers 
verwijzen buurtbewoners 
bij constatering door naar 
Stichting Lezen & Schrijven 
of naar organisaties in de 
wijk. In Amsterdam-Oost zijn 
dat Civic, Dynamo, Gemeente 
Amsterdam, Prachtvrouw Coa-
ching en TopTaal; organisaties 
die samenwerken met Stich-
ting Lezen & Schrijven. 

Overwinnen
Stichting Lezen en Schrijven 
helpt mensen om beter te 
leren lezen, schrijven, reke-
nen en om te gaan met een 
computer met als doel laag-
geletterdheid te voorkomen 
en te verminderen. Zij bieden 
o.a. diverse cursussen en
programma’s aan, organiseren
landelijke en lokale acties en
doen onderzoek naar laag-

geletterdheid. Samen met 
andere organisaties zorgt 
Stichting Lezen en Schrijven 
ervoor dat mensen scholing 
krijgen op het gebied van 
lezen, rekenen en schrijven. 
Stichting lezen en schrijven 
heeft diverse samenwerkings-
partners en hun diensten zijn 
veelal gratis. Voorts heeft de 
gemeente Amsterdam ook een 
website ontwikkeld genaamd 
snapdebrief.nl. Dit is bedoeld 
om laaggeletterden te helpen 
door de ingewikkelde brieven 
in eenvoudige woorden uit te 
leggen. 
Ook het ‘Aanpak Armoede 
en Taal- programma’ van de 
gemeente Amsterdam werpt 
zijn vruchten af. Laaggeletter-
den worden massaal geholpen 
door vrijwilligers en deskun-
digen en ook wordt er een 
cursus gegeven voor mensen 

Cursussen 

Op 19 december starten we 
met de cursus Financiën. 
Wilt u meer weten over de 
financiële verplichtingen van 
de VvE? Hoe zit het met de 
jaarrekening, de begroting en 
de verplichte spaarpot? Spaart 
uw VvE voor toekomstige 
uitgaven? Wij vertellen u alles 
over de kansen, uitdagingen 
en verplichtingen betreffende 
de financiën van de VvE. 

Op 21 december geven we de 
cursus Bestuur en Beheer. 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

die schulden hebben door 
laaggeletterdheid. Dit wordt in 
samenwerking met Stichting 
Lezen en Schrijven gedaan.

Het Juridisch Spreekuur
Kent u iemand die laagge-
letterd is of wilt u zelf hulp 
om uw vaardigheden op het 
gebied van taal te verbeteren, 
dan kunt u contact opnemen 
met HJS of langskomen bij 
de BOOT-locatie. Er kan dan 
altijd samen gekeken worden 
wat HJS voor u kan betekenen. 
HJS kan ook zorgen voor een 
goede doorverwijzing naar in-
stanties die met u aan de slag 
kunnen gaan om de laaggelet-
terdheid tegen te gaan. 
Verder kunt u ook de website 
van Stichting Lezen & Schrij-
ven raadplegen voor meer 
informatie (www.lezenen-
schrijven.nl). #

Contactgegevens:
BOOT-Oost/HJS: Sumatrastraat 314, 1095 HV Amsterdam
inloopspreekuren: di. t/m do. van 13:00-17:00 uur 
telefoon: 06 - 111 800 58
algemeen telefoonnummer HJS: 06 - 211 588 82
telefonisch bereikbaar van ma. t/m do. van 09:00-17:00 uur
website HJS: www.hva.nl/hetjuridischspreekuur

NB: Van 21 dec t/m 8 jan 2018 zijn de spreekuren gesloten 
i.v.m de vakantieperiode.

Aanvragen urgentie 

De gemeente is de instantie 
die over de afgifte van ur-
genties gaat. Wij kunnen wel 
helpen bij het indienen van 
een verzoek, maar hebben 
daar verder geen invloed op. 
Urgenties worden hoe dan 
ook alleen in hele bijzondere 
situaties verstrekt. Hieronder 
enkele voorbeelden:
- Een calamiteit of brand
waardoor uw huis langer dan
vier maanden onbewoonbaar
is.
- Een ernstig medisch pro-
bleem waardoor u snel moet
verhuizen naar een andere
zelfstandige woning.
- Ernstige bedreiging door
iemand anders dan uw huisge-
noot. U moet aangifte hebben
gedaan bij de politie.
- Als u na een echtscheiding
met uw kinderen op straat
komt te staan. U krijgt alleen
een urgentie als u de woning

Op 19 en 21 december worden er door !WOON twee (gratis) 
VVE-cursussen gegeven, aan de 2e Boerhaavestraat 46-H van 
19.30 tot ca. 21 uur. 

Laaggeletterdheid in Amsterdam 

Zoals algemeen bekend is het niet eenvoudig om aan een 
sociale huurwoning te komen in Amsterdam. De wachttijden 
op Woningnet zijn erg lang en sociale huurwoningen van 
particulieren zijn in de stad zo goed als niet meer te vinden. 
Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of wij kunnen helpen 
bij het regelen van een urgentie. 

bij de rechter hebt opgeëist en 
de rechter uw verzoek heeft 
afgewezen.
- Als u met uw kinderen uit
huis dreigt te worden gezet,
omdat u door omstandigheden
buiten uw schuld de woonlas-
ten niet meer kunt betalen.
U moet al woonkostentoeslag
krijgen van de gemeente.
- In een enkel geval kan man-
telzorg een reden zijn voor
urgentie. U moet dan wel een
zelfstandige woning achter-
laten (niet per se in Amster-
dam).

U krijgt sowieso géén urgen-
tieverklaring om de volgende 
redenen: 
- Als u uw woning te klein
vindt.
- Als u een startend gezin bent
en nog geen eigen woning
hebt.
- Als u problemen hebt op

het adres waar u inwoont, of 
als er problemen zijn met de 
woonomgeving. Dus niet bij: 
geluidsoverlast, burenruzies 
enzovoort.
- Als u gaat scheiden en geen
kinderen hebt, of niet de zorg
over die kinderen.
- Als u voor uw werk moet
verhuizen naar de regio Am-
sterdam.
- Als u een medische behande-
ling ondergaat in een Amster-
dams ziekenhuis.

Daarnaast zijn er nog allerlei 
voorwaarden waaraan u moet 
voldoen, en moet u er zelf al-
les aan hebben gedaan om het 
probleem op te lossen. Andere 
oplossingen zijn niet mogelijk 
of u hebt ze allemaal al gepro-
beerd, en u heeft de situatie 
niet zelf veroorzaakt of u had 
deze niet kunnen voorkomen.
Als u een rolstoelwoning 
nodig hebt, kunt u contact op-
nemen met de WMO-helpdesk 
via 0800-0643. U hoort binnen 
8 weken of u de beschikking 
voor een ‘volledig rolstoel-
geschikte woning’ krijgt, en 
vanaf wanneer u via Wo-

ningnet kunt reageren op het 
woningaanbod voor rolstoel-
geschikte woningen.
Denkt u dat u mogelijk in 
aanmerking komt voor 
urgentie? Dan is de eerste 
stap om contact op te nemen 
met de gemeente, via 14020. 

Welke taken heeft het bestuur 
van de VvE eigenlijk en wat 
is de rol van een beheerder? 
Denkt u erover om bestuurslid 
te worden of bent u al be-
stuurslid? Laat u tijdens deze 
cursusavond informeren over 
de taken en verplichtingen. 
Beide cursussen zijn gratis te 
bezoeken. Meld u vooraf aan 
door een email te sturen naar 
aanmelden@wooninfo.nl met 
uw naam, adres en de cursus 
die u wilt bijwonen, want vol 
is vol. #

Heeft u hier hulp bij nodig? 
Kom dan naar ons spreekuur, 
elke maandag tussen 18.30 
en 20 uur en elke woensdag 
tussen 9 en 12 uur aan de 2e 
Boerhaavestraat 46-H. Bellen 
of mailen kan ook, op 020-
5230150 of oost@wooninfo.nl. #

Laaggeletterdheid, een probleem waar de burgers van Amsterdam (ook) 
vaak mee te kampen hebben maar weinig over weten. Smoesjes als ‘ik heb 
mijn bril niet bij me’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’ worden vaak ge-
bruikt om laaggeletterdheid te verbergen. 
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