
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

Het uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2018-2022.  

 

Aanleiding 

Vanuit de mijlpalen van Meierijstad heeft gemeente Meierijstad de ambitie om samen met haar 

partners en burgers laaggeletterdheid in Meierijstad te voorkomen en te verminderen.  

2,5 miljoen volwassenen in Nederland heeft grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In de 

leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite heeft met 

taal. Twee derde van deze mensen is van Nederlandse afkomst. In een gemeente van circa 80.000 

inwoners komt dat in absolute aantallen neer op zo’n 8.800 mensen met onvoldoende 

taalbeheersing in gemeente Meierijstad. 

 

Mensen die moeite hebben met taal en rekenen hebben een grote kans op achterstand in de 

maatschappij. De beheersing van basisvaardigheden hangt samen met de mate waarin iemand 

succesvol kan participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat geletterdheid een cruciale voorwaarde is voor werk, zelfredzaamheid en participatie. 

 

Kernboodschap 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij uw gemeenteraad over het uitvoeringsplan 

laaggeletterdheid 2018 – 2022.  
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Toelichting 

Uit landelijke onderzoeken (Stichting Lezen en Schrijven) blijkt dat gemeentes door de huidige 

aanpak een groot deel van de laaggeletterden niet kan bereiken en de aanpak onvoldoende effectief 

is. Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem, waar vaak nog een taboe op rust. 

Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar.  De helft van de kosten van 

laaggeletterdheid komt voor rekening van de burgers zelf. Taal is de sleutel om mee te kunnen doen 

in de samenleving.  

 

Voor de aanpak van laaggeletterdheid worden netwerkpartners betrokken die nodig zijn voor de 

uitvoering. Samen met onze netwerkpartners scherpen we het beleid verder aan en maken we 

afspraken. Ook leggen we vast hoe monitoring zal plaatsvinden.  

 

We gaan aan de slag vanuit drie invalshoeken namelijk;  

1. Bewustmaking: de gemeente, organisaties en burgers worden zich bewust gemaakt van 

de urgentie van het probleem laaggeletterdheid 

2. Curatieve aanpak: het bereiken van de laaggeletterden in Meierijstad en het bieden van 

een passend aanbod  

3. Preventieve aanpak: Het aanpakken van laaggeletterdheid richt zich vaak op 

volwassenen, maar de meest effectieve aanpak is het voorkomen ervan, dus preventie. 

 

Actielijnen die de komende periode 2018 – 2022 centraal staan: 

1. Betrokken partijen gaan intensiever samenwerken om zo het aanbod beter te richten. De 

gemeente vervult hierbij een regierol en monitort de voortgang.  

2. Het educatieaanbod evalueren samen met de betrokken partners.  

3. Het vergroten van de bewustwording bij inwoners, organisaties, bedrijfsleven en 

gemeentelijke toegang.  

 Aanpak laaggeletterdheid integreren in het gemeentelijk sociaal domein en het trainen van 

professionals op het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. 

5. De gemeente werkt samen met partners om met name de NT1 doelgroep beter te bereiken.  

We hanteren de methode Klasse om laaggeletterden beter te bereiken.  

6. Het onderzoeken en formuleren van een heldere, eenduidige aanpak richting bedrijven.  

7. De verbinding versterken tussen onderwijs/kinderopvang en de inzet van VVE verruimen.  

8. Preventie om een nieuwe generatie laaggeletterden te voorkomen in samenwerking met 

het onderwijs en betrokkenen partners rondom jongeren 

9. Het trainen van medewerkers op ‘Klare taal’, waarin ze leren om begrijpelijk Nederlands te 

schrijven. 

 

Communicatie 

Het uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2018- 2022 is op 18 december 2018 ter kennisname 

toegezonden aan de netwerkpartners.  

 

Participatie  

In het voorbereidingstraject van het uitvoeringsplan laaggeletterdheid is met de netwerkpartners 

gesproken. De kennisgroep jeugd en onderwijs van de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

zijn geconsulteerd. De Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad heeft op 22 november 2018 

positief advies uitgebracht. 
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Duurzaamheid 

Het tegengaan van laaggeletterdheid draagt bij aan een duurzame samenleving waarin iedereen 

meedoet. 

 
Financiën 
Het uitvoeringsplan wordt gefinancierd uit de volgende componenten:  

 

Beschikbare middelen  Doel  2018  2019  2020 2021 

Wet Educatie 

Beroepsmiddelen (WEB) 

 

Inzet: non en 

formele aanbod 

educatie 

€228.938 €211.555 Nog niet 

bekend 

Nog niet 

bekend 

Reservering Mijlpalen   Inzet uitwerken 

actielijnen  

€50.000   €75.000 €75.000 €75.000 

Onderwijsachterstanden 

beleid  

Inzet preventie  € 906.445,39 € 1.262.681,00 Nog niet 

bekend 

Nog niet 

bekend  

 

Planning 

Jaarlijks zal de Raad door middel van een RIB geïnformeerd worden over de voortgang van het 

uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2018- 2022.  

 

Bijlage(n) 

1. Uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2018- 2022 

 

Ter inzage documenten 

 

 

 

Hoogachtend,  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

  

 

 

 

  


