
  

 
 

 
 
 
 
 

Utrecht, 19 september 2019 

 
a.s.r. pensioenen start samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven 

 
a.s.r. pensioenen start een samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. De aftrap van de 
samenwerking is een donatie van 20.000 euro. Dit geld is vrijgekomen uit pensioenen kleiner dan 2 
euro, die per 1 januari 2019 vervallen zijn. In plaats van dit geld te herbeleggen, gaat a.s.r. zich met 
Stichting Lezen & Schrijven inzetten om het aantal laaggeletterden in Nederland te verminderen.  
 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor 
hebben ze vaak ook moeite met de computer, tablet en smartphone. Onder deze groep bevinden zich 
ongeveer 750.000 werknemers. Laaggeletterdheid heeft grote impact op persoonlijke levens. Wie niet goed 
kan lezen en schrijven, vindt minder snel een baan, leeft vaak minder gezond en heeft minder grip op 
geldzaken. Laaggeletterden begrijpen vaak ook minder goed hun pensioen. Stichting Lezen & Schrijven zorgt 
er met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en 
digitaal vaardig zijn.  
 
Met de steun van a.s.r. pensioenen gaat Stichting Lezen & Schrijven de komende tijd aan de slag om meer 
laaggeletterde werknemers te bereiken.  
 
Folkert Pama, directeur klantbediening bij a.s.r. Pensioenen: ‘Wij hebben in Stichting Lezen & Schrijven een 
partner gevonden die aansluit bij de missie van a.s.r., om mensen financieel zelfredzaam te maken. Daar 
leveren wij een bijdrage aan door bijvoorbeeld onze pensioenencommunicatie zo begrijpelijk mogelijk te 
maken, omdat we weten dat veel mensen hier moeite mee hebben. Een samenwerking met de Stichting 
draagt daar hopelijk aan bij’.   
 
Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven, Voor Stichting Lezen & Schrijven is 
samenwerken met het bedrijfsleven niet weg te denken uit de aanpak van laaggeletterdheid. Met organisaties 
als a.s.r. kunnen we meer bereiken om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. We kijken uit naar 
een lange, succesvolle samenwerking.  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Over Stichting Lezen & Schrijven 
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun 
persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en 
heb je minder grip op je geldzaken.  
 
Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk 
mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te 
ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van 
gesprek te maken bij publiek en politiek.   
 
Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. 
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Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
 

 


