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Programma: 
18:15 Inloop met eenvoudige maaltijd 
19:00 Opening en welkom, update van het pilotproject   ‘Met Taal Vooraan!   (klik hier voor een link 

naar het project)
19:15 Judith Bokhove, logopedist en fractievoorzitter Groen Links Rotterdam geeft een 

presentatie over “De 10 voor Taal”. De initiatiefnota met 10 actiepunten voor een 
Rotterdam zonder taalachterstand (klik hier voor de initiatiefnota).

20:00 Pitch van logopediestudenten die onderzoek doen naar voorlichting aan ouders met lage 
gezondheidsvaardigheden. (klik hier voor uitleg over het onderzoek)

20:10       – Pauze – 
20:30 Geesje Tomassen, projectleider en trainer geeft de interactieve presentatie: “Is jouw 

organisatie klaar voor laaggeletterden?” Je krijgt inzicht in wat jij kunt doen zodat ook 
laaggeletterde cliënten jou goed kunnen begrijpen.  

21:30 Rondvraag en afsluiting

Kosten: 10, - voor Zoloro-leden € 1€ 5,- voor logopedie-studenten 
€40,- voor mensen die geen Zoloro-lid zijn. Wil je als logopedist Zoloro-lid worden? Dan 

betaal je direct voor deze bijeenkomst maar 10,-. Geef dit wel aan bij je aanmelding. €

Aanmelden vóór 30 oktober 2017 via het formulier op de website: 
http://www.zoloro.nl/bijeenkomst-zoloro-woensdag-8-november-2017-met-taal-heb-je-een-verhaal/ 

Meld je snel aan, want er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers! De aanmelding is vastgelegd 
wanneer het bedrag is betaald op rekeningnummer: NL61 RABO 01716.95.941 t.n.v. Zoloro, onder 
vermelding van je voor- en achternaam en 'Regiobijeenkomst 2017’ .

De prijzen zijn incl. een lichte maaltijd, drankjes en een tasje met een aantal materialen. 
Dieetwensen of allergieën? Kom je wel, maar eet je niet mee? Geef dat even door bij je aanmelding.
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