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Inleiding
Laaggeletterdheid is een structureel en in omvang toenemend probleem. In Nederland hebben 2,5
miljoen mensen van 16 jaar en ouder grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en met het
omgaan met de computer (de digitale vaardigheden). Dat is ongeveer 1 op de 6 mensen, 18% van de
totale Nederlandse bevolking.
In Nederland is 12% van de beroepsbevolking tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. In de gemeente
West Betuwe is dit percentage onder de beroepsbevolking 7% (ongeveer 1.960 inwoners). Daarnaast
zijn er landelijk naar schatting 700.000 laaggeletterde 65 plussers. Van de inwoners van 66 jaar en
ouder in de gemeente West Betuwe zijn naar schatting 2.509 inwoners laaggeletterd.
De rijksoverheid zet de komende jaren extra in op beleid om laaggeletterdheid te herkennen en verder
terug te dringen. Regionaal is een Integrale Aanpak Laaggeletterdheid in Rivierenland 2020 – 2024
“Meedoen met Taal” opgesteld en een Regionaal Jaarplan 2021 Aanpak laaggeletterdheid
Rivierenland met als thema geld. Het wordt aan de gemeenten overgelaten om lokaal aan de slag te
gaan.
Met dit Uitvoeringsplan wordt uitvoering gegeven aan het amendement van de gemeenteraad van 2
juli 2019 om het Digi-Taalhuis te ondersteunen en aan het coalitieakkoord 2020-2022 “Samen verder
bouwen” om te blijven investeren in het terugdringen van laaggeletterdheid en het stimuleren van
digitale vaardigheden. Ook sluiten wij aan bij het Taalakkoord Rivierenland 2021 – 2024 en bij het
Regionale plan Integrale Aanpak Laaggeletterdheid in Rivierenland 2020 – 2024 “Meedoen met Taal”.
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Kernboodschap
De gemeente heeft een cruciale rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Er zijn teveel mensen die grote
moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en met digitale vaardigheden. Met dit
uitvoeringsplan gaan wij samen met onze ketenpartners concreet aan de slag om de laaggeletterdheid
in de gemeente West Betuwe te bestrijden door de laaggeletterden goed in beeld te krijgen
(vindplaatsen), bewustwording te vergroten en ondersteuning te bieden. Dit bereiken we door:
1. Het activeren en in beeld brengen van vindplaatsen
Het doel is om de vindplaatsen te bereiken. Iedereen wordt aangespoord en
geënthousiasmeerd om laaggeletterdheid te signaleren, bespreekbaar te maken en
laaggeletterden door te verwijzen.
2. Het inzetten van taalambassadeurs
We zetten taalambassadeurs in omdat zij uit eigen ervaring weten wat het is om laaggeletterd
te zijn. De taalambassadeurs stimuleren andere laaggeletterden om een lees- en schrijfcursus
te volgen. We starten met één taalambassadeur met in de toekomst de mogelijkheid tot meer
taalambassadeurs.
3. Het vinden en doorverwijzen van laaggeletterden en het begeleiden naar meer zelfredzaamheid
De kandidaat deelnemer wordt geworven via doorverwijzing, via camouflagecursussen of
doordat deze zich bij het Digi-Taalhuis aanmeldt. De intake wordt gedaan door de DigiTaalhuiscoördinator of een docent van het ROC Rivor. De deelnemer wordt geplaatst in een
bestaande lesgroep van het ROC Rivor, of in een Leerpunt-groep binnen het DigiTaalhuis.
4. Het organiseren van camouflage cursussen
Met het aanbieden van een camouflagecursus (bijvoorbeeld Kopen en Verkopen via
Marktplaats) worden mensen die laaggeletterd zijn in de loop van de cursus benaderd op een
goede manier met hen te praten over hun laaggeletterdheid en daarna te zorgen voor een
goede doorverwijzing en ondersteuning.
5. Bewustwording laaggeletterdheid
Door de inzet van taalambassadeurs en het opzetten van een effectieve publiciteitscampagne
wordt gewerkt aan de bewustwording van laaggeletterdheid. Publiciteit vindt jaarlijks actief
plaats in de week van Lezen en Schrijven. Het onderwerp laaggeletterdheid krijgt lokaal (en
regionaal) meer bekendheid. De gemeente doet mee met landelijke campagnes.
6. De (uitbreiding) inzet van een Taalhuiscoördinator
Het Digi-Taalhuis West Betuwe is gehuisvest in de Pluk te Geldermalsen en houdt spreekuur
op de maandag- en woensdagmiddag. De bezoekers worden ontvangen door de
Taalhuiscoördinator die voor 4 uur per week is aangesteld. Het aantal uren voor de
Taalhuiscoördinator is te weinig is om alle activiteiten in het Digi-Taalhuis goed aan te kunnen
sturen zodat ook werkelijk wordt bijgedragen aan het verminderen van laaggeletterdheid.

2 juni 2021
Kenmerk GZDGWB/
Pagina 3 van 3

Hiervoor is een aantal uren van minimaal 8 uur per week nodig. Later bij de evaluatie worden
de benodigde uren opnieuw vastgesteld.
7. Het benoemen van een aandachtsfunctionaris
Veel organisaties en bedrijven hebben onlangs het Taalakkoord ondertekend. In vervolg op dit
plan is het wenselijk dat in organisaties, bedrijven en gemeenten een kartrekker wordt
benoemd die het onderwerp Laaggeletterdheid continue onder de aandacht brengt.

Consequenties
De laaggeletterdheid in de gemeente West Betuwe wordt in beeld gebracht (vindplaatsen),
bewustwording wordt vergroot en ondersteuning wordt geboden. Er wordt maatwerk geboden waarbij
ingezet wordt op het signaleren en succesvol doorverwijzen, begeleiden van zoveel mogelijk
laaggeletterden.
Financiën
Het Uitvoeringsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van de gemeentebegroting. In de
gemeentebegroting is hiervoor in totaal structureel 34.500 euro opgenomen.
Communicatie
Communicatie vindt plaats door het inzetten van taalambassadeurs, taalvrijwilligers en het opzetten
van een effectieve publiciteitscampagne waarbij gewerkt wordt aan de bewustwording van
laaggeletterdheid. Publiciteit vindt jaarlijks actief plaats in de week van Stichting Lezen en Schrijven.
De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de actualiteit van het Uitvoeringsplan.
Vervolg
Jaarlijks wordt gemonitord over de in het uitvoeringsplan genoemde activiteiten en wordt een
procesevaluatie opgesteld hoe de samenwerking tussen de partners is verlopen en of de resultaten
behaald zijn.
Bijlage(n)
Uitvoeringsplan lokale aanpak laaggeletterdheid en doorontwikkeling Digi-Taalhuis 2021 – 2024.
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