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Beste lezer,

Het is bijna zomer. Tijd om terug te blikken op de eerste helft van het jaar én te kijken
naar wat er op de planning staat.

In deze nieuwsbrief een aantal updates en succesnummers. Zo lees je meer over
inclusie en de 'jongerenaanpak 2.0'. Ook laten we een van onze opdrachtgevers aan
het woord over het verzekeringsplatform dat zij in het leven roept voor mensen die
moeite hebben met lezen en/of schrijven. Verder stellen Roxanne en Lia zich voor en
doen we een oproep voor deelnemers aan lopende onderzoeken. En, last but not
least, we geven weer meer fysieke workshops en trainingen! Genoeg leesvoer dus.

We wensen je veel leesplezier. En alvast een Qjne, zonnige en verfrissende zomer!

Het team van Lemon Lab
Eva, Jenny, Lia, Louka, Nienke, Roxanne, Suzan en Tess

PS Wist je dat Lost Lemon een nieuwe website heeft? Neem snel een kijkje!

Vanuit de praktijk: Dienstverlening
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toegankelijk voor iedereen
Je bent verzekeringsexpert en in een gesprek met je huisschilder ontdek je dat hij
laaggeletterd is. In jouw branche wordt veel schriftelijk vastgelegd, vaak ook nog eens in
ingewikkelde juridische taal. Dan volgt een eurekamoment: je besluit een platform op te
richten om laaggeletterden te helpen bij het afsluiten en regelen van schadeverzekeringen.
Het platform krijgt een naam die de lading dekt: Soepel.

Mensen willen het zélf kunnen
Het is het verhaal van Mieke Dadema, antropoloog en actief als zelfstandig consultant op
het gebied van schadeverzekeringen. Ze ziet een gat in de markt en ⎼ zeker zo belangrijk ⎼
ze kiest voor sociaal ondernemerschap, wil graag het verschil maken: “Mensen willen niet
afhankelijk zijn van anderen; ze willen het zélf kunnen. Ik ga ervoor zorgen dat ze hun
schadeverzekeringen ⎼ voor huis, inboedel, auto, motor ⎼  kunnen regelen, zonder gedoe.
Makkelijk en simpel. Toegankelijk voor iedereen. En zonder schaamte omdat ze niet (goed)
kunnen lezen of schrijven, want bij Soepel hoef je niet te lezen of schrijven.” Maar hoe krijg je
de doelgroep in beeld en bereik je de laaggeletterden? Daar komt Lost Lemon in beeld. 

Lost Lemon deed al veel onderzoek naar laaggeletterden. Soepel wil zich in eerste instantie
richten op werkende, laaggeletterde NT1-ers van 35 tot 50 jaar. We brengen vanuit Lemon
Lab in kaart via welke (social-media-)kanalen, middelen en instanties de doelgroep kan
worden bereikt. Ook onderzoeken we wat de speciQeke behoeften zijn van deze groep
laaggeletterden rond (schade)verzekeringen. Hoe regelen ze het op dit moment? Waar
lopen zij tegenaan? En wat vinden ze van het idee en de aanpak van Soepel? Eind juli
ronden we het onderzoek af en in augustus leveren we het eindrapport op.

Meedoen of -denken?
Voor dit onderzoek gaan we in gesprek met mensen met beperkte basisvaardigheden, die
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een baan hebben en voor wie Nederlands hun eerste taal is. Daarnaast voeren we
gesprekken met werkgevers, professionals, experts en hulpverleners over hun ervaringen
met de doelgroep en ideeën over hoe dienstverlening voor hen toegankelijker te maken. Wil
jij zelf, of ken je iemand die wil meewerken aan dit onderzoek? Dan horen we graag van je!

Tijd voor een Jongerenaanpak 2.0?
Het thema 'Jongeren' is ook voor Lost Lemon belangrijk. Zeker 15% van de jongeren in
Nederland is kwetsbaar, vaak door multi-problematiek (denk aan schooluitval of schulden).
Zij hebben ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden.

Integrale dienstverlening
Om die ondersteuning te realiseren gaat Lost Lemon in gesprek met gemeenten en
maatschappelijke partners. Doel: tot een innovatieve aanpak komen, waarbij we
dienstverlening en ondersteuning integraal benaderen. In eerste instantie gericht op
jongeren tussen 16 en 27 jaar, later wellicht uit te breiden naar een grotere groep. Wil je
meer weten over de visie? Onze collega Thijs Duysens schreef er een blog over.

Gezocht: gesprekspartners!
We komen graag in contact met beleidsmedewerkers en uitvoerders bij gemeenten over
hun visie en ideeën rond jongerendienstverlening. Wil jij met ons in gesprek? Of ken jij
iemand die hiervoor openstaat? Neem dan contact met ons op.

De resultaten van de gesprekken en het verdere traject delen we de komende maanden via
onze website en social-mediakanalen. Ook organiseren we op 23 juni en 19 juli een
webinar over dit onderwerp. Op onze website lees je er meer over.
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Training of workshop?
We delen graag onze kennis. Nu dat weer mogelijk is, kunnen we meer fysieke
trainingen en workshops verzorgen. Daarin creëren we veel ruimte voor interactie,
beleving en praktische doorvertaling. We werken bijvoorbeeld met interactieve
werkvormen, visuele middelen en, indien nodig, met acteurs. Zo doen deelnemers
niet alleen meer kennis op over een onderwerp, maar leren ze ook hoe ze deze kennis
direct zelf kunnen toepassen in hun werk. Een greep uit thema's waarover we veel
sessies verzorgen: laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en (digitale) inclusie.
Maar omdat we aan veel verschillende sociaal-maatschappelijke thema's werken, is
een workshop of training over een ander thema uiteraard ook mogelijk.

Zelf aan de slag!
Wil je jouw organisatie, team, leden of wie dan ook wakker schudden, iets leren, aan
het denken zetten of gewoon een waardevolle en leuke (mid)dag bezorgen? Je bent
meer dan welkom voor een kop kofe of (citroen)thee! Dan bespreken we wat we
voor je kunnen betekenen. Neem hiervoor contact op via lab@lostlemon.nl.

Thema in de spotlight: Digitale inclusie
Inclusie zit in het dna van Lost Lemon. Met onze onderzoeken, adviezen en oplossingen
stellen we, samen met onze opdrachtgevers, mensen in staat om de wereld om hen heen
beter te begrijpen, meer zelfredzaam te zijn en beter te participeren. 

Over (digitale) inclusie
Inclusie, in het bijzonder digitale inclusie, wordt steeds belangrijker. Niet zo gek, want we
moeten meer en meer digitaal regelen. Voor circa 4 miljoen Nederlanders is dit echter niet
zo vanzelfsprekend. Niet-toegankelijke websites of digitale kanalen hebben tot gevolg dat
mensen afhankelijk van anderen raken en/of zich buitengesloten voelen. In het huidige
coalitieakkoord wordt in de context van digitalisering gesproken over kansen én een kloof
en staat dat er gewerkt moet worden aan ‘digitale inclusie en digitale geletterdheid’. De
Rijksoverheid zet op dit moment al in op inclusieve dienstverlening: iedereen moet op een
gelijke manier gebruik kunnen maken van de informatie en dienstverlening van de overheid.
Ofwel: communicatie en dienstverlening van de overheid moeten voor een zo groot
mogelijke groep bereikbaar, begrijpelijk en herkenbaar zijn.

Om digitale toegankelijkheid te waarborgen, moeten Nederlandse overheden zich houden
aan de WCAG-richtlijnen. Dit geldt natuurlijk ook voor leveranciers en partners als Lost
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Lemon. Ook wij besteden veel aandacht aan WCAG.

Bewustwording en activering
In 2025 treedt de European Accessibility Act in werking. Deze wet houdt in dat ook
(commerciële) Qnanciële instellingen en de e-commerce moeten voldoen aan de digitale
toegankelijkheidseisen voor websites en digitale applicaties. Ervoor zorgen dat iedereen
kan meedoen in de digitale wereld is straks dus een voorwaarde. Maar als meer
organisaties met dit onderwerp bezig zijn, levert dat ook nieuwe uitdagingen en vragen op.
Zo vragen veel organisaties zich af hoe mensen bewust kunnen worden gemaakt en
geactiveerd iets met digitale inclusie te doen in hun werk.

In dit kader hebben we voor woningcorporatie Eigen Haard eind mei een workshop
gegeven over de kansen en uitdagingen van inclusief digitaliseren. Verder ontwikkelen we
op dit moment een ‘serious game’. Doel: mensen prikkelen om op andere manieren bij
(digitale) inclusie en de betekenis ervan in hun werk stil te staan. Ben je benieuwd hoe deze
serious game ingezet kan worden voor jouw organisatie? Of wil je met je organisatie of
team op een andere interactieve manier aan de slag met digitale inclusie? Neem contact
met ons op, we nodigen je graag uit voor een kop kofe of thee!

Test jezelf!
Wil je je jezelf ‘testen’ op hoe inclusief je bezig bent? De Toolkit Inclusie van Gebruiker
Centraal, die samen met Lost Lemon is ontwikkeld, geeft concrete richtlijnen over hoe je
inclusief kunt ontwerpen. 
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NieuwsOits
IZO - Het netwerkmodel in de praktijk
In opdracht van IZO hebben we onderzocht wat het netwerkmodel (manier van
gegevensuitwisseling) straks betekent voor zorgprofessionals en cliënten in de
langdurige zorg. We hebben hiervoor twee klantreizen uitgewerkt die het verhaal
vertellen van de cliënt én van de zorgprofessional. Benieuwd? Bekijk het rapport.

Toolkit Talent Valley is live!
Nog steeds zijn er in Nederland te veel jongeren die niet werken en ook geen studie
volgen. Voor die groep is er Talent Valley, een platform voor nieuwsgierige jongeren
van 15 tot 27 jaar waarmee ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Een
belangrijk element van Talent Valley is de toolkit, waarvoor Lost Lemon de website
heeft ontwikkeld. Bibliotheken, werkgevers, scholen en andere organisaties kunnen
de toolkit inzetten om jongeren vooruit te helpen. Naar de toolkit.

Rekenkamercommissierapport Neder-Betuwe
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over het Rekenkamercommissieonderzoek
dat we hebben uitgevoerd voor de gemeente Neder-Betuwe. Het onderzoek ging over
de beleidsontwikkeling en -uitvoering van laaggeletterdheid in de periode 2016 tot
2020. Het rapport is goed ontvangen en heeft ertoe geleid dat laaggeletterdheid als
thema is opgenomen in het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad.

Vanuit het team
Met trots presenteerde Lost Lemon onlangs haar nieuwe logo: een frisse citroen. Ook onze
website is verfrist en weerspiegelt nu beter onze kijk op alles wat er speelt in het sociaal
domein (en hoe je daar de beste oplossingen voor vindt). Neem snel een kijkje op
lostlemon.nl. Ook het Lab-gedeelte is opgefrist. Zo vind je er een overzicht van onze
publicaties en rapporten en kun je direct een onderzoeksrapport opvragen.

Maak kennis met ... Lia en Roxanne
Het Lab-team is uitgebreid met twee nieuwe en ervaren onderzoekers: Roxanne Meiners en
Lia van der Ham. Beiden hebben een vliegende start gemaakt en kijken ernaar uit om nog
meer mooie onderzoeken en opdrachten te mogen uitvoeren.
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Roxanne Meiners
Na bijna 11 jaar als onderzoeker en
consultant bij een onderzoeksbureau,
waar ze met veel plezier heeft gewerkt
voor een breed scala aan merken en
organisaties, wilde Roxanne graag de
overstap maken naar het sociaal-
maatschappelijk domein. 

“Het in kaart brengen van de behoeften en
belevingswereld van doelgroepen in het
sociaal domein en vervolgens bekijken hoe
hier het beste duurzaam en langdurig op
kan worden ingespeeld met passende
innovatieve oplossingen. Dat is wat ik doe
bij Lost Lemon en hoe ik impact wil maken
in het sociaal-maatschappelijk domein.”

Lia van der Ham
Lia is opgeleid als psycholoog en
gezondheidswetenschapper en werkte
eerder als onderzoeker en docent/trainer
aan onderzoeksprojecten en scholing op
het gebied van onder andere geestelijke
gezondheid, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), visuele
beperkingen en patiëntenparticipatie.

“Bij Lost Lemon vind ik een plek waar ik
mijn ervaring en enthousiasme over
maatschappelijk relevante onderwerpen
kan inzetten en tegelijkertijd nieuwe
uitdagingen kan aangaan door de
interessante projecten waar we hier aan
werken.”

Contact opnemen of ons volgen?

Copyright © 2022 Lost Lemon, All rights reserved.

E-mail ons: lab@lostlemon.nl

Onze e-mails anders of niet meer ontvangen? Wijzig je voorkeuren of schrijf je uit.

Subscribe Past Issues Translate

mailto:lab@lostlemon.nl
mailto:lab@lostlemon.nl
https://www.linkedin.com/company/lost-lemon-lab
https://www.linkedin.com/company/lost-lemon-lab
https://www.lostlemon.nl/lost-lemon-lab
https://www.lostlemon.nl/lost-lemon-lab
https://twitter.com/lostlemonnl
https://twitter.com/lostlemonnl
mailto:lab@lostlemon.nl
mailto:lab@lostlemon.nl
https://lostlemon.us4.list-manage.com/profile?u=f882e7cc519cfcbccc9200dad&id=02ebd2dafd&e=e8b2fa0857
https://lostlemon.us4.list-manage.com/profile?u=f882e7cc519cfcbccc9200dad&id=02ebd2dafd&e=e8b2fa0857
https://lostlemon.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f882e7cc519cfcbccc9200dad&id=02ebd2dafd&e=e8b2fa0857&c=4e32e08640
https://lostlemon.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f882e7cc519cfcbccc9200dad&id=02ebd2dafd&e=e8b2fa0857&c=4e32e08640
http://eepurl.com/gSzDYX
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=f882e7cc519cfcbccc9200dad&id=02ebd2dafd
javascript:;

