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Onderwerp  

Kennis nemen van de doelstelling avond Gebiedsgericht Ontmoeten "Laaggeletterdheid, dichterbij dan 

je denkt”  

  

 

Kennisnemen van 

Kennis nemen van de doelstelling avond Gebiedsgericht Ontmoeten "Laaggeletterdheid, dichterbij dan 

je denkt” 

 

Doelstelling avond gebiedsgericht ontmoeten  

Het doel van deze avond is om inwoners en raads- en burgerraadsleden te informeren over de impact 

van laaggeletterdheid en de regie die gemeenten over dit onderwerp krijgen. Gemeenten zijn verplicht 

regionale plannen op te stellen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Deze plannen moeten voor 1 

juni 2020 gereed zijn. De aanwezigheid en de gevolgen van laaggeletterdheid wordt te vaak over het 

hoofd gezien en onderschat: Het is dichterbij dan je denkt!  Dat is ook de reden om een 

gebiedsgerichte avond over het thema “Laaggeletterdheid” te organiseren. Met deze avond wordt het 

belang van het thema Laaggeletterdheid specifiek onder de aandacht gebracht, input opgehaald voor 

lokaal maatwerk en uitvoering gegeven aan het College Uitvoeringsprogramma (CUP).   

 

Aanleiding 

In de provincie Gelderland is meer dan 10% van de inwoners laaggeletterd. Dat houdt in dat 1 op de 10 

mensen moeite heeft met lezen en/of schrijven, waardoor ze bijvoorbeeld problemen ervaren in hun 

dagelijks leven, in de privésfeer, op het werk en bij de opvoeding van kinderen. Provincie Gelderland 

heeft een actieplan opgesteld om laaggeletterdheid tegen te gaan en te voorkomen. Het doel van dit 

actieplan is om vanuit de bibliotheeksector in samenwerking met diverse organisaties meer 

laaggeletterden in Gelderland te vinden, te bereiken, te ondersteunen en meer begrip en draagvlak te 

creëren.  

 

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is het terugdringen van laaggeletterdheid opgenomen. 

Prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van het convenant Laaggeletterdheid en het Regionaal 

Taalakkoord.  De bibliotheek vervult hierbij een voortrekkersrol.  

 

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad een amendement “Laaggeletterdheid” 

aangenomen om het Digi Taalhuis voor minimaal 3 jaar te continueren voor een bedrag van € 20.000 
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per jaar. De overweging hierbij is dat laaggeletterdheid in onze omgeving veel voorkomt en dat de 

inwoners door het terugdringen van laaggeletterdheid gemakkelijker en beter kunnen participeren in 

de samenleving en in het arbeidsproces.  

 

Aanvullende informatie 

In 2016 is het programma “Tel mee voor Taal” gestart waarbij diverse activiteiten zijn ondernomen 

(bijvoorbeeld oprichting taalhuis of taalpunt). Met de uitvoering van dit programma is veel bereikt, 

maar is er nog veel te winnen. Het blijkt dat laaggeletterdheid nog aanwezig is bij veel mensen en dat 

laaggeletterdheid nog te weinig ingezet wordt binnen de beleidsvelden van het participatiebeleid en 

het sociaal domein.  In het huidige programma “Tel mee voor Taal” is de aandacht vooral gericht op 

het verhogen van de taalvaardigheden en minder op de reken- en digitale vaardigheden. Nu moet meer 

ingezet worden op de digitale vaardigheden. 

 

Het rijk gaat het landelijke programma “Tel mee voor Taal” verlengen met 5 jaar om de volgende 

doelstellingen te bereiken: 

1. Méér mensen bereiken met een aanbod op maat, vooral de groep met Nederlands als 

moedertaal; 

2. Weten wat werkt: investeren in kwaliteit (meer kennis en meer transparantie over de kwaliteit 

en de effectiviteit van het ondersteuningsaanbod); 

3. Samen aan de slag onder regie van gemeenten. Gemeenten krijgen de taak zelfstandig de 

regie te voeren over de aanpak van basisvaardigheden. De gemeenten staan als overheid het 

dichtst bij mensen die hun taalvaardigheden willen verbeteren. Nu al ontvangen de gemeenten 

een rijksbudget voor volwasseneneducatie, uitvoering van het sociaal domein, de aanpak van 

voortijdig schoolverlaters en het onderwijsachterstandenbeleid. Dat zijn terreinen waar 

laaggeletterdheid veel voorkomt. Ook zijn gemeenten opdrachtgever van het bibliotheekwerk 

en verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en de (jeugd)gezondheidszorg, 

waar hulp aan deze groepen wordt geboden. 

 

De gemeenten in Regio Rivierenland hebben in 2017 het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020 

gesloten. In totaal hebben 47 verschillende organisaties in Regio Rivierenland dit Taalakkoord 

ondertekend. Op 14 januari 2020 is er een bijeenkomst om met elkaar een vervolgaanpak af te spreken 

voor de periode 2020-2024.  

 

Het rijk heeft een ambitieus programma opgesteld “Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: 

vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024”. Mensen hebben te maken met taal, rekenen en 

digitalisering in allerlei dagelijkse activiteiten. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 

en 65 jaar moeite met de Nederlandse taal.  

 

Om een gezamenlijke aanpak voor laaggeletterdheid te realiseren met alle organisaties zijn 

verschillende fasen noodzakelijk: 

1. Bewustwording: Instellingen en organisaties onderkennen het belang van het tegengaan of 

voorkomen van laaggeletterdheid; 
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2. Samenwerking: Instellingen realiseren een ketensamenwerking om gezamenlijk de 

problematiek van laaggeletterdheid aan te pakken; 

3. Toeleiding: Instellingen herkennen laaggeletterden, verwijzen dezen door naar 

scholingstrajecten en realiseren wervingsactiviteiten; 

4. Bereik: Instellingen faciliteren scholingsaanbod, zodat laaggeletterden de basisvaardigheden 

taal, rekenen en digitale vaardigheden kunnen optimaliseren.    

 

Stichting Lezen & Schrijven heeft tot nu toe voor gemeenten de regierol vervuld in het coördineren van 

de aanpak van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan de 

infrastructuur en samenwerking tussen diverse organisaties (bijvoorbeeld het opzetten van taalhuizen, 

het opleiden van vrijwilligers om als taalmaatje aan de slag te gaan). Het gaat nu vooral om het 

verduurzamen en uitbouwen van de bereikte resultaten. Hiervoor worden de gemeenten zelf 

verantwoordelijk (regierol) en Stichting Lezen & Schrijven treedt terug en vervult alleen nog een 

adviesfunctie.  

 

Het rijk stelt extra geld beschikbaar voor het werven, opleiden en ondersteunen van 

ervaringsdeskundigen en de inzet van taalambassadeurs.  Deze extra middelen worden verdeeld over 

de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s (Tiel). Het extra budget kan vrij besteed worden in 

bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering en betere bereikbaarheid laaggeletterden. De besteding van 

de extra middelen worden gemonitord.     

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


