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GEMEENTEN EN LAAGGELETTERDHEID 

Laaggeletterdheid belemmert re-integratie, schuldhulpverlening en zelf-
redzaamheid. Toch hebben nog veel gemeenten moeite om de aanpak 

van taalproblemen te verankeren in het sociaal domein. 
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN

‘Als je er niet op  
let, bestaat het niet’ 
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 E
en cliënt komt wéér niet 
opdagen bij een afspraak 
of heeft wéér die sollicita-
tiebrief niet geschreven. 
Luiheid en desinteresse, 

klinkt het dan al gauw. Maar trek 
niet te snel je conclusie, waarschuwt 
Arjan Beune, adjunct-directeur 
van Stichting Lezen & Schrijven. 
Wellicht komt iemand niet opdagen 
omdat hij de oproep niet begreep of 
kan hij gewoonweg geen sollicitatie-
brief schrijven. “Voor gemeenten die 
er niet op letten, bestaat laaggelet-
terdheid niet. Maar het probleem 
bestaat natuurlijk wél: 2,5 miljoen 
Nederlanders hebben moeite met 
lezen, schrijven, rekenen of een 
combinatie hiervan.” 
 
BELEMMERING
Gemeenten hebben genoeg redenen 
om zich met laaggeletterdheid bezig 
te houden. Het belemmert onder 
meer de zelfredzaamheid – een 
belangrijk doel van de Wmo en 
de Jeugdwet. Beune: “Ongeveer 
een kwart van de 65-plussers heeft 
moeite met lezen en schrijven. Hoe 
kan je van hen verwachten dat ze 
langer thuis wonen, gezond leven, 
internetbankieren en zelfstandig 
hun medicijnen nemen?” Daar-
naast beperken gebrekkige lees- en 
schrijfvaardigheden de perspectieven 
op betaald werk, vrijwilligerswerk 
en succesvolle schuldhulp. “Er zijn 
financiële redenen om laaggeletterd-
heid aan te pakken: hoe eerder men-
sen uit de bijstand of de schuldhulp-
verlening zijn, hoe minder zij op de 
gemeentelijke begroting drukken. 
Bovendien gooien gemeenten letter-
lijk geld weg als hun dienstverlening 
– grotendeels via geschreven taal – 
de mensen niet bereikt. En dan de 

menselijke kant: je doet geen recht 
aan mensen als je hun probleem 
ontkent.”

TAALMETER
Om snel te kunnen beoordelen of 
iemand taal- en met name leespro-
blemen heeft, heeft Stichting Lezen 
& Schrijven de Taalmeter ontwikkeld, 
een online tool bestaande uit vijf 
leesopdrachten. Deelnemers hebben 
maximaal twaalf minuten om de 
vragen te beantwoorden. Beune: “De 
afgelopen drie jaar is de Taalmeter 
30 duizend keer ingezet bij mensen 
die goed Nederlands spreken maar 
niet hoger opgeleid zijn dan mbo-4. 
Van hen heeft 30 tot 40 procent 
vrijwel zeker moeite met lezen en 
schrijven.”  
“De Taalmeter zit goed in elkaar. 
Gemeenten krijgen in een relatief 
korte tijd de problematiek beter in 
het vizier”, zegt Maurice de Greef, 
extern onderzoeker aan Maastricht 
University en gastprofessor leer-
effecten laagopgeleiden en laagge-
letterden aan de Vrije Universiteit 
Brussel. “Wel is het belangrijk te 
bedenken dat dit instrument niet 
het exacte niveau van geletterdheid 
vaststelt, maar een indicatie geeft of 
iemand mogelijk een taalachterstand 
heeft of laaggeletterd is. Je moet dus 
voorzichtig zijn met het trekken van 
conclusies.”

VERBETEREN
Wijst de Taalmeter op een taalachter-
stand, dan heeft die persoon extra be-
geleiding nodig bij zijn re-integratie- 
of schuldhulpverleningstraject. Ook 
taalonderwijs is dan een optie. De 
Greef deed onderzoek naar het nut 
van taaltrajecten voor laaggeletterde 
volwassenen en stelde vast dat 50 tot 

De Wet Taaleis
Sinds begin dit jaar is de Wet Taaleis van kracht. 
Die gaat ervan uit dat basiskennis van het Neder-
lands nodig is om uit de bijstand te komen en te 
participeren in de samenleving. De wet bepaalt 
dat nieuwe en bestaande bijstandsgerechtigden de 
Nederlandse taal voldoende moeten beheersen om 
in aanmerking te komen voor een uitkering. Vereist 
is niveau A2/1F: globaal vergelijkbaar met het 
eindniveau inburgering of primair onderwijs.
Als uitkeringsgerechtigden met rapporten, 
diploma’s of certificaten kunnen aantonen dat 
ze acht jaar Nederlandstalig onderwijs hebben 
gevolgd of over het verplichte niveau beschikken, 
vallen ze niet onder de taaleis. De anderen moeten 
deelnemen aan een uitgebreide lees-, schrijf-, 
luister- en spreektoets; de Taalmeter of een ander 
instrument, die keuze is aan de gemeenten. 
Uitkeringsgerechtigden die zakken voor de taal-
toets worden geacht actief te gaan werken aan 
hun taalvaardigheid. Ze mogen zelf bepalen hoe: 
een taalcursus bij een professionele aanbieder, de 
gemeente, een vrijwilligers- of welzijnsorganisatie 
of de bibliotheek. De afspraken over het traject legt 
de gemeente vast in een taalplan, in samenspraak 
tussen klantmanager en klant. Wie zich onvol-
doende inspant, riskeert een sanctie: uitkeringen 
kunnen met 20 of 40 procent worden verlaagd of 
zelfs helemaal stopgezet. 

KRITIEK OP DE WET
De Wet Taaleis stuit op veel kritiek. Een bureau-
cratische nachtmerrie, aldus Divosa en de 
Beroepsvereniging van Klantmanagers. De vier 
grote gemeenten hebben al aangekondigd de wet 
zeer minimaal uit te voeren. Een ander veelgehoord 
bezwaar is dat iedereen die acht jaar Nederlands-
talig onderwijs heeft gevolgd niet tot de doelgroep 
van de wet behoort, terwijl zich onder deze groep 
de meeste autochtone laaggeletterden bevinden. 
Gekort op de uitkering wordt er nog nergens, 
bleek deze zomer uit een NOS-enquête onder 170 
gemeenten. Wel is in bijna alle gemeenten toetsing 
van het taalniveau inmiddels onderdeel van de 
aanvraagprocedure voor een uitkering. Sinds 1 juli 
moeten ook bestaande uitkeringsgerechtigden wor-
den beoordeeld, maar nog lang niet alle gemeen-
ten liggen op schema. Rotterdam bijvoorbeeld 
verwacht hiervoor nog 2,5 jaar nodig te hebben.

>
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60 procent na afloop van zo’n traject 
een betere plek in de samenleving 
ervaart. De helft van de deelnemers 
ervaart een betere mentale gezond-
heidstoestand en 20 tot 30 procent 
een betere arbeidsmarktpositie: ze 
lopen stage, doen vrijwilligerswerk, 
solliciteren actief of hebben betaald 
werk gevonden. “Na een scholings-
traject zijn mensen met een lees-, 
schrijf- of ander leerprobleem beter 
in staat zich te oriënteren op de 
arbeidsmarkt en door te stromen 
naar een baangerichte opleiding en 
betaald werk. Daarom werkt Work 
First ook niet zo goed voor laagop-
geleiden – onder wie de meeste 
laaggeletterdheid voorkomt: zij 
kunnen hun arbeidsmarktpositie pas 
significant verbeteren als ze eerst 
werken aan hun taal-, reken- of basis- 
vaardigheden, zoals hun probleem-
oplossend vermogen. Dat is ook een 
veel goedkopere voorziening dan 
re-integratie.”

AANKAARTEN
Waarom lukt het veel gemeenten niet 
om de aanpak van laaggeletterdheid 
integraal onderdeel te maken van het 
sociaal domein, zoals in mei bleek 
uit een verkenning van Stichting 
Lezen & Schrijven? Dat komt onder 

meer doordat het screenen van 
taalvaardigheden vaak nog geen deel 
uitmaakt van het werkproces van 
sociale wijkteams en schuldhulpver-
leners. Zij zien taal nog onvoldoende 
als middel om resultaten te boeken 
op diverse levensterreinen, aldus de 
verkenning. Dat moet anders, vindt 
Beune, ‘maar’, relativeert hij, ‘niet álle 
inwoners hoeven tegelijkertijd aan 
de taalscreening.’ “Begin op logische 
plekken. Gemeenten weten precies 
wat de probleemwijken zijn; daar 
moet sowieso extra aandacht zijn voor 
taalvaardigheid.”Volgens Beune hoe-
ven medewerkers van de gemeente 
geen gêne te voelen om het probleem 
aan te kaarten. “Mensen zijn blij dat 
ze eruit worden gepikt. Wij horen 
vaak: ‘Ik wou dat ik die taalcursus 
jaren eerder had gedaan.’.” Beune be-
speurt weleens angst bij gemeenten 
voor confrontatie met een probleem 
dat niet kan worden opgelost omdat 
de capaciteit en de middelen ontbre-
ken. “Bij geringe menskracht en mid-
delen kun je heel gericht selecteren 
welke mensen je oproept voor een 
taalscreening. Alle vrouwen tussen 
de vijftig en de zestig bijvoorbeeld, of 
juist jongeren. Daarbij kun je aanslui-
ten bij de prioriteiten van het college. 
Niet alles hoeft tegelijk.” *

Ook aan de slag  
met taalscreening? 
Hoe veranker je taalscreening in de werkprocessen? Hoe 
train je medewerkers om taalproblemen bespreekbaar te 
maken? Stichting Lezen & Schrijven biedt kosteloze on-
dersteuning aan gemeenten die werk willen maken van de 
taal,- reken- en digitale vaardigheden van hun inwoners.  
Meer weten? Kijk op: www.taalvoorhetleven.nl > contact 
(voor de contactpersoon in uw regio).

‘2,5 miljoen Nederlanders 
hebben moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen’

Zwolle: ‘Taalmeter is 
onderdeel van intake’
In Zwolle is de Taalmeter ingebed in het werkproces van 
de afdeling Werk, Re-integratie en Arbeidsontwikkeling: 
wie een uitkering aanvraagt en lager is opgeleid dan 
mbo-3 moet deze online test afleggen. “Het begint met 
taal en in Zwolle telt iedereen mee. Als er aanwijzingen 
zijn voor een taalachterstand, zijn er twee opties. Mensen 
die goede kansen hebben op de arbeidsmarkt bieden we 
een formeel taaltraject bij het roc aan, dat wordt betaald 
uit de WEB-gelden van de gemeente (Wet Educatie 
Beroepsonderwijs). De deelnemers gaan dan een jaar 
lang twee keer per week naar school – en korter als ze het 
vereiste niveau eerder hebben gehaald. De andere groep 
verwijzen wij door naar het Taalpunt, waar zij onder lei-
ding van vrijwilligers kunnen werken aan hun taalvaardig-
heid”, vertelt Daniëlle van Assen, consulent Educatie bij 
de gemeente Zwolle. 

TAALSTAGE
Een deel van de Zwollenaren die Nederlandse les aan het 
roc volgen, loopt tegelijk een taalstage. Bijvoorbeeld als 
vrijwilliger in de catering of als gastvrouw bij een school 
of zorginstelling. “Daar moeten ze praten met klanten 
en collega’s. Er zijn ook mensen die klusjes doen op een 
sportpark en voordat ze bijvoorbeeld gaan schilderen alle 
bijbehorende Nederlandse vaktermen doornemen. We 
horen van de deelnemers dat de taal zo beter beklijft.”
Zwolle voert de Wet Taaleis light uit: mensen kunnen op 
basis van hun cv en werkervaring worden vrijgesteld van 
de taaltoets. “Sinds begin dit jaar hebben we vijf keer een 
taaltoets afgenomen.” Taalmeter, taaleis en taaltoets ten 
spijt, het blijft een probleem om de autochtone laaggelet-
terde Zwollenaren te bereiken. Die hebben natuurlijk lang 
niet allemaal een uitkering. Van Assen: “Schaamte speelt 
bij deze groep een grote rol. De sociale wijkteams komen 
weliswaar sneller met hen in contact, maar vaak spelen er 
ook andere problemen – schulden, verslavingen – en dan 
is taal niet de eerste prioriteit.”
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