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De betekenis van taal…Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek!
Wat is laaggeletterdheid?
In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of
rekenen. Zij beheersen deze vaardigheden (eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3) niet goed
genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving. Er rust een groot taboe op en veel
mensen durven hier niet openlijk voor uit te komen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen
analfabeet. In tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken, is tweederde van deze
mensen van Nederlandse afkomst. Problemen met de leesvaardigheid komt vaker voor bij
mensen met financiële problemen. Men schat dat de maatschappelijke kosten ca. 1,3 miljard
per jaar bedragen. In het kader van het creëren van een inclusieve samenleving is dit een
prachtig thema dat op lokaal niveau gezamenlijk kan worden opgepakt. In 92 gemeenten is
het thema al in het coalitieakkoord opgenomen. Zie het overzicht op de website van de
Stichting lezen en schrijven.
Waar hebben laaggeletterden moeite mee?
O.a. met (online) formulieren invullen, een sollicitatiebrief schrijven, reizen met openbaar
vervoer, pinnen en digitaal betalen, werken met een computer, het begrijpen van informatie
over gezondheid en zorg.
…….en wat zijn de gevolgen van laaggeletterdheid?
Schaamte, onbegrip en het afhankelijk zijn van anderen voor de dagelijkse dingen. Moeite
hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed
begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond
bent dan geletterde mensen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan en je hebt minder
grip op je geldzaken en je gezondheid.
Een gemeente die zich bewust is van het probleem en de gevolgen, kan:
• Voorzieningen bieden in de vorm van een “Taalpunt”.
• Inwoners stimuleren om taal-vrijwilliger te worden.
• Meedoen aan het landelijk samenwerkingsprogramma “Taal voor het Leven”.
• In het algemeen: een “meeleespanel” samenstellen van inwoners die informatie
beoordeelt op “eenvoudig en begrijpelijk” taalgebruik (zie ook testpanels ABC).
Wat kan ik er als Adviesraad mee?
• U kunt met de gemeente en maatschappelijke instanties in gesprek gaan over dit
belangrijke onderwerp en eventueel een ongevraagd advies geven.
• Nodig een taal-ambassadeur uit in uw adviesraad.
Wilt u meer informatie?
• Week van de alfabetisering
• Stichting Lezen en Schrijven

•

Taal voor het leven en Taal begint
lokaal

Datum: 20 augustus 2018 / Betty Stam, beleidsadviseur sociaal domein Koepel ASD
Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt, vragen
stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
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