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Ongrijpbaar Van de groep laaggeletterden tussen 16 en 65 jaar 

is meer dan de helft autochtoon; meer autochtonen dan men-

sen van de eerste generatie met een migratieachtergrond hebben 

moeite met lezen en/of schrijven. Het is onder andere deze groep 

die het probleem zo ongrijpbaar maakt. “Zij schamen zich vaak, 

omdat men verwacht dat zij gewoon kunnen meekomen”, legt 

Lisanne Bos uit. Bos is onderwijskundig onderzoeker bij Stichting 

Lezen & Schrijven. “De groep die Nederlands als tweede taal heeft, 

is makkelijker te bereiken omdat zij bijvoorbeeld naar roc’s, parti-

culiere taalaanbieders en Taalhuizen en bibliotheken gaan. Laag-

geletterden met Nederlands als moedertaal doen dat minder snel. 

Vergelijk het met angst voor de tandarts: je weet dat je eigenlijk 

moet gaan, maar de drempel is ondanks de klachten te hoog.” 

Daarnaast is een grote groep mensen zich er helemaal niet van 

bewust dat moeite met taal een rol speelt bij hun problemen. Ze 

hebben vaak een baan, zijn gewend aan de situatie en hebben ma-

nieren gevonden om ermee om te gaan. Iets anders is dat profes-

sionals het vaak moeilijk vinden om laaggeletterdheid aan te kaar-

ten. Bos: “Bij laaggeletterdheid denken zij nog weleens dat iemand 

helemaal niet kan lezen en schrijven, terwijl dat niet het geval is. 

En laaggeletterden zeggen soms dat ze dyslectisch zijn; ze willen 

zich niet aan die term ‘laaggeletterd’ verbinden.”

Ondanks de toegenomen aandacht voor het probleem groeit het 

aantal laaggeletterden nog steeds in Nederland. Dat komt onder 

andere door de vergrijzing – de taalvaardigheid daalt als mensen 

ouder worden – , de instroom van nieuwkomers, de aanwas van 

jongeren die van school gaan met te lage basisvaardigheden en de 

afgeslankte budgetten voor volwasseneneducatie. 

Maar hoe komt het nu dat in een tijd en omgeving waarin onder-

wijs voor iedereen toegankelijk is, zoveel mensen moeite hebben 

met taal en rekenen? Bos noemt meerdere oorzaken. “Veel mensen 

zijn in een minder taalrijke omgeving opgevoed. Kinderen zien hun 

ouders niet de krant lezen, er wordt niet voorgelezen, er zijn geen 

boeken in huis en er wordt minder met de kinderen gesproken.” 

Andere oorzaken zijn een onvolledige opleiding vanwege ziekte of 

vroegtijdig schoolverlaten, een taalachterstand omdat er thuis een 

andere taal wordt gesproken of ouders bij wie de taalvaardighe-

den in de loop der tijd zijn weggezakt. Dit laatste komt vooral voor 

bij de oudere generatie laaggeletterden. En dan is er nog de groep 

TEKST  NIENKE BLOKHUIS  BEELD  HH

Bij het gemeenteloket, op het station, tijdens het plannen van je 

route: als je laaggeletterd bent, zie je iedere dag werkelijk overal 

obstakels. Yvonne Geers (49) liep er continu tegenaan, vertelt ze. 

“Als het kon, vroeg ik om extra uitleg. Of ik zei dat ik thuis dat for-

mulier nog even wilde nalezen voordat ik het zou invullen. Nooit 

zei ik: ‘Ik kan dit niet, want ik ben laaggeletterd.’ Dat wil je niet 

zeggen, want je wilt het niet zijn. Je wil er gewoon bij horen.”

Geers is een van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland – 

mensen vanaf 16 jaar die moeite hebben met taal of rekenen of 

allebei en daardoor vaak ook digitaal minder vaardig zijn. Ter ver-

duidelijking: laaggeletterden zijn geen analfabeten. Ze hebben wel 

degelijk begrip van letters, woorden en cijfers, maar hun niveau 

van taal en rekenen is niet hoog genoeg om goed mee te draaien 

in de samenleving. Het ‘zelfredzaamheidsniveau’ is door het mi-

nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld op 2F 

– vergelijkbaar met het eindniveau van het vmbo en mbo 2 of 3. 

jongeren die nét het gewenste taalniveau hebben als ze van het 

mbo 2 of 3 afkomen. Zodra ze zich in het werkende leven begeven, 

ervaren ze vaak alsnog problemen. “65 procent van de werkgevers 

van recent afgestudeerde mbo’ers geeft aan dat hun werknemers 

de taal goed beheersen. Dat betekent dat 35 procent dat dus niet 

doet. Dat is echt een flink aantal.”

Paniek De invloed van laaggeletterdheid op het dagelijks leven 

is groot. Yvonne Geers is in paniek als ze op een station rondloopt: 

overal borden die ze niet kan ontcijferen. Maar denk ook aan van-

zelfsprekende zaken als ondertitels lezen, een bijsluiter checken, 

formulieren invullen, medische instructies volgen en verpakkin-

gen van producten controleren. Geers ervoer ook de besprekingen 

op de scholen van haar kinderen als problematisch. “Dan hadden 

we het over het rapport van mijn kind en nam ik alles maar voor 

waar aan: ik wist niet wat erin stond en stelde geen vragen. Een-

maal thuis hoorde ik van mijn man hoe het ervoor stond. Dat neem 

ik mezelf nog steeds kwalijk, dat ik op dat soort momenten niet 

meer voor mijn kinderen kon doen.”

Voor Ben Loef (72) waren de taalproblemen reden om niet bij een 

baas in dienst te gaan. Hij zit in de hak-, frees- en sloopwerkzaam-

heden. “Ik kreeg opdrachten op briefjes, maar daar kon ik niets 

mee. Daarom startte ik mijn eigen bedrijf. Mijn vrouw las de pa-

pieren die ik binnenkreeg en ik nam een goede boekhouder. Als ik 

voor een klus naar een adres moest rijden, dan zocht ik van tevo-

ren heel nauwkeurig de route uit. Ik reed dan alsnog regelmatig 

verkeerd en kwam dan met een smoesje laat aan. Zoveel tijd ben ik 

daarmee verloren. Dat irriteerde me altijd weer.” 

Maar de gevolgen zijn niet alleen praktisch 

van aard. Uit een overzichtsstudie van Stich-

ting Lezen & Schrijven uit 2018 blijkt dat 

laaggeletterden hun gezondheidssituatie 

vier keer zo vaak als matig tot slecht beoor-

delen dan niet-laaggeletterden. Depressies 

komen vaker voor. Ook maken laaggeletter-

den meer gebruik van spoedeisende hulp en 

het ziekenhuis en juist minder van nazorg en 

preventieve hulp. Daarnaast hebben ze va-

ker last van overgewicht, waarschijnlijk om-

dat zij vooral producten kopen die ze kennen 

en geen labels lezen. Laaggeletterden doen 

vaker een beroep op een uitkering en zijn 

doorgaans langer werkloos. En wat betreft 

hun financiële situatie: laaggeletterden heb-

ben vaker schulden en komen sneller in aan-

raking met schuldsanering.

Op de werkvloer Hoewel het boven-

staande anders doet vermoeden, hebben 

veel laaggeletterden een baan. Maurice de 

Greef, hoogleraar Volwasseneneducatie 

aan de Vrije Universiteit Brussel: “Vaak een 

functie waarin zij minder leesvaardigheden 

en minder taal gebruiken. Maar als er een 

verandering optreedt, gaat het mis. Bijvoor-

beeld als een partner wegvalt die veel voor 

hen deed of als de werkzaamheden aange-

past worden. Een magazijnmedewerker die gewend is om orders 

op kleur te sorteren en dat ineens met cijfercodes moet doen, zal 

zeker een probleem ervaren.” 

Door hun lage opleidingsniveau is doorgroeien op de werkvloer 

vaak moeilijk. De Greef noemt de verdrukking op de arbeidsmarkt: 

het werkaanbod voor laagopgeleiden daalt en middelbaar opge-

leiden wijken soms noodgedwongen uit naar banen van laagop-

geleiden. “Ook zijn de taaleisen voor veel beroepen zwaarder 

‘Dan hadden we het over het 
rapport van mijn kind en nam 

ik alles maar voor waar aan’
Yvonne Geers (laaggeletterd) 

Onderzoek in 
Drenthe
Vorig jaar startte 
een tweejarig 
onderzoeksproject 
naar laaggeletterd-
heid in Drenthe, 
in opdracht van 
de provincie. 
Onderzoekers 
van Maastricht 
University focussen 
zich hierbij, in 
samenwerking met 
het Kohnstamm 
Instituut en het 
Bondgenootschap 
voor Geletterdheid 
in Drenthe, op het 
bereiken en werven 
van laaggeletter-
den, de impact van 
interventies en de 
successen en faal-
factoren hiervan. 
Het doel: meer 
inzicht krijgen in 
de doelgroep, 
concrete handvat-
ten leveren voor 
de aanpak van het 
probleem en het 
ontwikkelen van 
een monitorings-
instrument. Hoog-
leraar Maurice de 
Greef is betrokken 
bij dit onderzoek. 
In het tweede deel 
van dit tweeluik 
gaan we hier 
dieper op in.

Feiten en cijfers
  2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met taal en/of lezen
  Meer dan de helft van de laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar is 
autochtoon.
  De onderwijsinspectie signaleert de laatste jaren dat steeds meer leer-
lingen de basisschool afronden met onvoldoende taal- en/of reken- 
vaardigheden. Deze leerlingen hebben een verhoogde kans om later 
laaggeletterd te worden.

  De helft (50,3%) van de onderzochte klanten van Kredietbank Nederland  
en Syncasso Gerechtsdeurwaarders valt in de risicogroep voor laag-
geletterdheid.

‘Werkgevers melden dat 
ruim een derde van de 

afgestudeerde mbo’ers de 
taal niet goed beheerst’

Lisanne Bos (Stichting Lezen & Schrijven)
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Stigma De cijfers en verhalen over laaggeletterdheid stemmen 

niet vrolijk. Toch benadrukt wetenschapper De Greef dat we niet 

alleen de problemen moeten benoemen. “Ik ken een onderzoek 

waarin een link wordt gelegd tussen criminaliteit en laaggelet-

terdheid. Ik betwijfel die connectie en bovendien worden mensen 

daarmee gestigmatiseerd. Laaggeletterden zijn vaak ontzettend 

vindingrijk: ze weten hun moeilijkheden met taal en rekenen jaren 

verborgen te houden. Het zijn geen mensen die zielig in een hoekje 

zitten.” 

Wel zet De Greef vraagtekens bij de inrichting en complexiteit van 

de huidige samenleving: “We zijn van een verzorgingsstaat naar 

een participatiesamenleving gegaan waarin iedereen steeds meer 

zelf moet doen. Die overgang is te snel gegaan. Misschien was er 

vroeger te veel ondersteuning, maar nu zeker te weinig. Het is niet 

voor iedereen gemakkelijker geworden en het is jammer dat we 

daar niet over nadenken. Daardoor sluiten we mensen buiten. Om 

dat tij te keren hoeven we geen stap terug te doen in de (technolo-

gische) ontwikkelingen, maar we moeten wel meer doen om deze 

groep te ondersteunen.” 

 

Laaggeletterdheid bestrijkt het hele sociaal domein en hangt 
vaak samen met meerdere andere problemen. De vraag is nu: 
welke rol kunnen gemeenten op zich nemen? Hoe bereik je laag-
geletterden, met welke partijen moet je dan samenwerken, wel-
ke ondersteuning kun je bieden en op welk resultaat mag je dan 
rekenen? Die vragen staan centraal in deel twee, in een volgende 
editie van Sprank.  

geworden”, zegt hij. “Zo moeten mensen in 

de zorgsector tegenwoordig digitale cliëntdos-

siers invullen voor de overdracht; vroeger ging 

dat mondeling.” En denk ook aan alle e-mails, 

inlogcodes en appjes die op een (werk)dag 

voorbijkomen. Belangrijke documenten liggen 

niet meer standaard op de mat, maar belan-

den in digitale postbussen. De toegenomen 

digitalisering compliceert het leven van laag-

geletterden behoorlijk.

Slecht handschrift Uitzendbureau Olympia 

maakt mee dat de problemen zo groot zijn dat 

mensen uitvallen op het werk. “Ze snappen 

de stof en instructies niet. Of ze leven afspra-

ken niet na omdat ze het contract niet goed 

begrijpen”, vertelt social return consultant 

Soraya van Pinxteren. De arbeidsbemiddelaar 

heeft inmiddels een antenne ontwikkeld voor 

kandidaten die moeite hebben met lezen en 

schrijven. Sinds 2018 kijken de medewerkers 

onder de noemer ‘Geef Werk Betekenis’ naar 

de verschillende leefgebieden van kandidaten: 

wat speelt er, naast het werkende bestaan, 

nog meer in het leven van de kandidaat – en 

hoe beïnvloedt dit het werk? Door die nieuwe 

visie zijn zij ook scherper op laaggeletterden 

en hun problematiek. 

“Veel kandidaten komen binnen met een 

hulpvraag over bijvoorbeeld schulden. Om er-

achter te komen of dit samenhangt met laaggeletterdheid, checken 

we al snel: begrijp je de brieven wel? Maar er zijn meer indicatoren 

die bij ons een lampje doen branden. Een heel slecht handschrift. 

Of als iemand een brief schrijft die niet matcht met het gesproken 

taalniveau – waarschijnlijk hebben ze hier dan hulp bij gehad. Een 

appje van de werkgever niet begrijpen.” 

Evelien 
Meester  
teammanager 
Juridische 
Facilitering 
bij Stimulansz

 TEKST EVELIEN MEESTER BEELD STIMULANSZ

File! Grrrrr. Gelukkig ben ik net op tijd. Vandaag een sessie met een  

managementteam. Het doel is om vast te stellen welk effect deze gemeente 

wil bereiken voor haar inwoners en vanuit welke kernwaarden ze dat wil doen. 

Aan de hand van dilemma’s en casuïstiek leggen we vast welke kernwaarden 

voor de gemeente belangrijk zijn. Mijn ervaring is dat de emoties soms best 

hoog kunnen oplopen. En dat is heel goed. Want dan komen we echt bij de 

kern. Bij dat waar het allemaal om draait. 

Samenhang Ik heb deze sessie goed voorbereid. Uit verschillende docu-

menten, zoals het coalitieakkoord en de kadernota, heb ik al kernwaarden 

gehaald. Ik ben benieuwd of ik vandaag vergelijkbare waarden krijg! Het is 

natuurlijk wel belangrijk dat iedereen binnen de organisatie de kernwaarden 

ook echt ‘voelt’. Dat klinkt misschien wat soft, maar als mensen er niet achter 

staan, dan handelen ze er ook niet naar.

Neem nu ‘respect en vertrouwen’. Dat vindt het MT heel belangrijk, maar als 

een consulent een paar fraudezaken heeft gehad, dan kan dat vertrouwen 

behoorlijk beschaamd zijn. En dat is niet in één keer opgelost omdat op 

papier staat dat we ‘werken vanuit vertrouwen’. Mensen moeten echt de 

gelegenheid krijgen om daaraan te werken. Om een nieuwe modus te vinden 

waarbinnen zij weer vanuit vertrouwen kunnen werken, met een gezonde 

dosis controle.

Wat bedoelen we echt? We staan vandaag stil bij één van de effecten 

die de gemeente voor ogen heeft: ‘iedereen doet mee’. Dat lijkt in eerste 

instantie heel eenvoudig – iedereen staat daar natuurlijk achter! Maar ik vraag 

door. “Waarom vindt u dat iedereen mee moet doen? Hoe moeten mensen 

meedoen? In welke gevallen wel en in welke gevallen niet?” Pas dan wordt 

het echt interessant. Dan blijkt namelijk dat iedereen hier een volstrekt ander 

beeld bij heeft. En, belangrijker, iedereen vliegt dit vanuit heel verschillende 

waarden aan. En dat betekent nogal wat voor de manier waarop medewer-

kers dit effect proberen te bereiken. 

Wilt u dat iedereen mee doet omdat het uw diepste overtuiging is dat iedereen 

een plek verdient in de samenleving? Of misschien omdat het de uitstroom 

uit de bijstand bevordert? De manier waarop de verschillende MT-leden deze 

vraag beantwoorden is van invloed op de manier waarop de consulenten hier 

uitvoer aan kunnen geven. 

Waarom helpt u mensen aan het werk? Denk aan de inzet van loon-

kostensubsidie. Hoe dit instrument wordt ingezet hangt onder meer af van 

het antwoord op bovenstaande vraag. Is het belangrijkste effect dat we willen 

bereiken kostenbesparing (minder uitkering) of staat het welzijn en geluk van 

mensen voorop? Natuurlijk blijft het zoeken naar de balans, want de pot geld 

van de gemeente is niet oneindig diep. En aangezien het om publiek geld 

gaat, heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee 

om te gaan. Maar waar tussen deze uitersten de consulenten gaan zitten in 

de uitvoering, dat hangt af van de kernwaarden die we vandaag vaststellen. 

Een goed begin Deze sessie is pas het begin. Komende weken ga ik deze 

waarden toetsen op de werkvloer. Het naleven van deze waarden lukt alleen 

als ook alle consulenten hierachter staan. En bij deze gemeente heb ik daar 

alle vertrouwen in. Ik vind het altijd leuk als de verbinding door het hele bedrijf 

heen steeds sterker wordt. Door zo gezamenlijk aan de waarden te werken, 

ontwikkelen mensen een gezamenlijke taal, over functies en domeinen heen. 

Dat maakt samenwerken makkelijker en de richting voor iedereen duidelijker. 

Zo, nu naar huis! Ik kijk terug op een mooie dag. Nu maar hopen dat de file 

terug meevalt … 

Uit het dagboek 
van mr. Evelien 

Meester

Dagboek van de omgekeerde ambtenaar Kom op het  
Divosa Voorjaarscongres naar stand 24 voor dit ‘Dagboek’ met 
10 kernwaarden en casussen. Het dagboek kan als inspiratie  
dienen voor de omgekeerde ambtenaar bij zijn of haar werk  
(zie ook de congresbijlage in het hart van dit blad, pag. 18). Door 
Stimulansz, in samenwerking met uitvoerders van gemeenten. 

Workshop ‘Hoe 
vind je laaggelet-
terde bijstands-
gerechtigden?’
Hoe bereiken we 
laaggeletterde bij-
standsgerechtigden 
die Nederlands 
als moedertaal 
hebben? Tijdens 
het Divosa 
Voorjaarscongres 
(donderdag 23 mei 
van 14.45 tot 15.45 
uur) presenteert 
Stichting Lezen 
& Schrijven 
een nieuwe, 
veelbelovende 
wervingsstrategie 
voor deze groep 
NT1-ers. Bood-
schap: NT1-ers 
vinden in het 
bestand van de 
bijstand én 
motiveren om aan 
de slag te gaan 
is mogelijk door 
samen te werken 
met het lokale 
taalnetwerk. 

 ‘Misschien was er vroeger 
te veel ondersteuning voor 
laaggeletterden, maar nu 
is het zeker te weinig’
Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel)
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