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: Ongevraagd advies inzake laaggeletterdheid

Geacht College,
Allereerst bedankt de Raad voor Sociaal Domein Duiven u voor uw reactie van 15 juni 2021 op ons
ongevraagd advies van 26 april 2021. Recentelijk heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven een
aantal adviezen uitgebracht over schuldhulpverlening, inburgering en laaggeletterdheid. Voor een
oriëntatie op de achtergronden voor deze adviezen werd het voor de Raad voor Sociaal Domein
Duiven duidelijk dat het onderwerp laaggeletterdheid veel omvangrijker is en een grotere impact
heeft op de burgers.
De definitie van laaggeletterdheid is volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
‘Geletterdheid omvat luisteren, spreken, schrijven, gecijferdheid en in dat kader het gebruiken van
alledaagse technologieën.’
Meer aandacht voor rekenen en digitale vaardigheden sluit aan bij het streven om de positie van
burgers te versterken met behulp van meer financiële kennis en vaardigheden. Volgens het rapport
van de Algemene Rekenkamer hebben 2,52 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met taal
en/of rekenen. Dit is 18% van de totale bevolking van 16 jaar en ouder.
- 1,78 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar hebben moeite met taal en/of rekenen.
- 740.000 mensen ouder dan 65 jaar hebben moeite met taal en/of rekenen.
- 450.000 mensen tussen 16 en 65 jaar hebben moeite met rekenen.
Taal en cijfers zijn overal. Meer dan ooit hebben burgers basisvaardigheden in taal en rekenen nodig
om in de huidige maatschappij te functioneren. Taal- en rekenvaardigheden bieden burgers het
vermogen om informatie te verwerken. Dat kan gaan om het lezen en begrijpen van een werkrooster
dat via de e-mail of WhatsApp ontvangen wordt of bij het lezen en begrijpen van een bijsluiter bij
medicijnen.
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Uit het eerder vermelde onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat
- taal en rekenen belangrijke vaardigheden zijn en van groot belang om toe te treden op de
arbeidsmarkt. Laaggeletterden hebben vaak minder kansen op de arbeidsmarkt en doen om die
reden dan ook vaker een beroep op de sociale zekerheid.
- ongeveer de helft van de mensen die in de schulden zitten laaggeletterd zijn.
- bijna 100.000 mensen in armoede leven als gevolg van laaggeletterdheid. Het kost de overheid
ten minste 95 miljoen euro.
- laaggeletterden vaak een ongezondere levensstijl en chronische ziekten hebben en een grotere
kans hebben op verkeerd gebruik van medicatie.
Daarnaast is er uit ander onderzoeken gebleken dat laaggeletterden
- moeite hebben met het gebruik van een computer of een smartphone.
- moeite hebben met het invullen van formulieren van de gemeente of de belastingdienst.
- moeite hebben met het lezen van straatnaamborden.
- moeite hebben met het reizen met het openbaar vervoer.
- hun kinderen nooit voorlezen.
- nooit pinnen en digitaal betalen.
- moeite hebben met het lezen van bijsluiters.
De aanpak van laaggeletterdheid in onze gemeente vereist minimaal een plan van aanpak met
concrete doelstellingen, zodat participatie naar zelfredzaamheid een grotere kans van slagen heeft.
Denk daarbij ook aan de notitie ‘Samen Sterk’, maar ook aan voorlichting, het proactief opsporen van
de waarschijnlijke oorzaken, het opstellen van een plan van aanpak, monitoren en het continu blijven
verbeteren van het beleid samen met de belanghebbenden.
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert het College van burgemeester en wethouders een
plan van aanpak op te stellen om met concrete doelstellingen de laaggeletterdheid tegen te gaan en
deze te verwerken in de beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Met vriendelijke groeten,
Raad voor Sociaal Domein Duiven

J.P.M. Seijsener
voorzitter
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