
Verklaring oververtegenwoordiging 
laaggeletterden in gebieden in Gennep
Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de mate van ge-

letterdheid op een voorspelbare manier samenhangt met demo-

grafische en sociaaleconomische kenmerken. Denk bijvoorbeeld 

aan opleidingsniveau, leeftijd, arbeidsmarktstatus, geslacht, op-

leidingsrichting, beroepsprestige en land van herkomst. Omdat 

gemeenten, wijken en (dorps)kernen van elkaar verschillen wat 

betreft demografie en sociaaleconomische structuur, komt laag-

geletterdheid in bepaalde gebieden vaker voor. 

In Gennep is meer dan de helft (53%) van de inwoners 45 jaar of 

ouder. Landelijk ligt dit op 46% en in Limburg is 53% van de in-

woners 45 jaar of ouder. Binnen Gennep wordt met name de kern 

Milsbeek gekenmerkt door een relatief oudere populatie (57%). Dit 

is een belangrijke verklaring voor het feit dat er hier een over-

vertegenwoordiging is van laaggeletterden binnen de gemeente. 

Ook wordt Ven-Zelderheide gekenmerkt door een relatief oudere 

populatie (57%), maar deze kern scoort lager op andere indicato-

ren van laaggeletterdheid, waardoor de kans op laaggeletterdheid 

hier gemiddeld is. 

Non-participatie op de arbeidsmarkt vormt een belangrijke verkla-

ring voor het hogere percentage laaggeletterden in de kern Gennep: 

21% van de potentiële beroepsbevolking participeert niet op de ar-

beidsmarkt. Ter vergelijking: in de overige kernen varieert het per-

centage van 10% (in Ven-Zelderheide) tot 14% (in Ottersum). In 2016 

ontving 14% van de potentiële beroepsbevolking in Nederland een 

uitkering (bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheids-

uitkering). Het provinciale percentage is gelijk aan het percentage 

dat in de gemeente Gennep niet participeert op de arbeidsmarkt; 

namelijk 17%. 

Het aantal laagopgeleiden onder de 19 tot 65-jarige inwoners 

in Gennep (22%) is lager dan het  percentage in de regio Lim-

burg-Noord (26%). Onder de 65-plussers uit Gennep is het aantal 

inwoners dat een lo/mavo/lbo/vmbo-opleiding heeft genoten (58%) 

ook lager dan in de regio (63%). Op kernniveau valt de kern Gennep 

op: hier is 27% van de 19 tot 65-jarige inwoners laagopgeleid.3
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Een andere belangrijke verklaring voor de oververtegenwoordi-

ging van laaggeletterden in specifiek de kern Gennep is het relatief 

hoge percentage inwoners met een migratieachtergrond (17%). In 

de overige kernen varieert het percentage van 9% (in Milsbeek en 

Ven-Zelderheide) tot 13% (in Heijen). Ter vergelijking: in Nederland 

heeft 22% van de inwoners een migratieachtergrond, in Limburg is 

dat 22% en in de gemeente Gennep is het percentage 14%. 

Definitie laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die 

grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is 

iemand met taalniveau 1F (het niveau waarmee een kind de ba-

sisschool hoort te verlaten) of lager. Dit houdt in dat een laaggelet-

terde wel een beetje kan lezen en schrijven, maar hier in het da-

gelijks leven (grote) moeite mee heeft. Laaggeletterden zijn geen 

analfabeten, want die kunnen helemaal niet lezen en schrijven, 

zelfs niet een beetje. 

Lezen en schrijven
Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 is laaggeletterd (11,9%). In totaal komt 

dit neer op 1,3 miljoen mensen. Indien ook de doelgroep 65+ wordt meegenomen, komen 

er naar schatting nog eens 600.000 laaggeletterden bij. Het aantal laaggeletterden in Ne-

derland groeit bovendien nog steeds.1

Ken uw doelgroep
Burgers met onvoldoende 
basisvaardigheden in Gennep

Onze maatschappij is sterk in transitie, op vele vlakken. Veranderingen gaan snel en vooruitzichten zijn onzeker en complex.  Deze ont-

wikkelingen vragen veel van burgers. Van hen wordt verwacht dat ze zelfredzaam zijn en volwaardig participeren in de samenleving, nu 

én in de toekomst. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen moeten burgers over meer kennis, vaardigheden en flexibiliteit beschikken 

dan voorheen. Een grote groep mensen mist echter nu al de aansluiting met maatschappelijke ontwikkelingen, kan niet goed meedoen 

in de digitale netwerksamenleving en heeft onder meer een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Veel Nederlanders beschikken over onvoldoende basisvaardigheden om (volwaardig) te 

kunnen deelnemen aan deze huidige samenleving. Onder basisvaardigheden verstaan 

we taal- en rekenvaardigheden, maar ook digitale, financiële, sociale en juridische, en ge-

zondheidsvaardigheden (de zogenaamde ‘schijf van vijf’).

In deze factsheet wordt gekeken naar burgers met onvoldoende taal-, digitale, gezond-

heids- en financiële vaardigheden in de gemeente Gennep. Sociale en juridische vaardig-

heden worden niet meegenomen, omdat deze minder worden beschouwd als ‘kernvaar-

digheden’. Daarnaast zijn over deze vaardigheden nauwelijks harde gegevens beschikbaar.

Laaggeletterdheid in de gemeente Gennep
In Gennep wonen in totaal ruim 2.300 laaggeletterden. Tussen 

de 13% en 16% van de 16 t/m 65-jarigen is laaggeletterd. Dit komt 

neer op ruim 1.500 laaggeletterden. Daarnaast is meer dan een 

vijfde van de leeftijdsgroep 65-plussers laaggeletterd. Dit zijn 

circa 800 Gennepenaren. Ten opzichte van het landelijke per-

centage (11,9%), scoort Gennep hoger. Ook ten opzichte van de 

provincie Limburg (12,8%) kent Gennep een relatief hoog aantal 

laaggeletterden.

Kernen
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3 Ven-Zelderheide
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Onderstaande figuur toont in welke kernen binnen Gennep 

een over- of ondervertegenwoordiging van laaggeletterden is.

Binnen de gemeente Gennep wonen in de kernen Milsbeek en Ge-

nnep verhoudingsgewijs de meeste laaggeletterden. In Ven-Zel-

derheide en Heijen is het aantal laaggeletterde inwoners naar 

verhouding gemiddeld. Ottersum wordt juist gekenmerkt door 

relatief weinig laaggeletterden. 

* Het gaat hier om het cijfer dat betrekking heeft op Gennep, Mook en 

Middelaar, Venray en Bergen samen, zoals opgesteld door het Research-

centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2016).
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Hieronder wordt cijfermatig weergegeven in hoeverre laaggeletterdheid voorkomt binnen diverse (bevolkings)groepen in Nederland.
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Gezondheidsvaardigheden
Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt 

om goed te kunnen omgaan met je gezondheid en ziekte. Het gaat 

hierbij om het verkrijgen, begrijpen en gebruiken van informatie 

over gezondheid bij het nemen van beslissingen gerelateerd aan 

gezondheid. Er zijn drie niveaus van gezondheidsvaardigheden:

• functionele vaardigheden: basale kennis van gezondheid door 

het kunnen lezen, schrijven en begrijpen van informatie;

• interactieve vaardigheden: het vermogen vragen te kunnen stel-

len en actief informatie te zoeken;

• kritische vaardigheden: informatie over ziekte en gezondheid 

kunnen analyseren en toepassen.

Uit Europees onderzoek blijkt dat 28,7% van de Nederlandse be-

volking (16 jaar en ouder) lage gezondheidsvaardigheden heeft.7

Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere ge-

zondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid (zowel fy-

siek als mentaal) en een grotere kans op vroegtijdig overlijden. 

Vooral chronisch zieken, mensen met een lage opleiding, mensen 

met financiële problemen en mensen boven de 75 jaar hebben 

vaak beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Verband met laaggeletterdheid
Ook laaggeletterden hebben vaak beperkte gezondheidsvaar-

digheden. Het kost hen moeite om informatie over hun ziekte 

te begrijpen en hun weg te vinden in de zorg. Studies laten ook 

overwegend een negatief verband zien tussen geletterdheid en 

verschillende gezondheidsuitkomsten: laaggeletterden hebben 

een verminderde (ervaren) fysieke en mentale gezondheid, een 

grotere kans om eerder te sterven, maken vaker gebruik van huis-

artsen- en ziekenhuiszorg, en maken minder vaak gebruik van 

preventieve zorg en nazorg.8

Burgers met onvoldoende gezondheidsvaardigheden 
in de gemeente Gennep
In de gemeente Gennep wonen naar verwachting circa 4.100 bur-

gers met lage gezondheidsvaardigheden. In onderstaande figuur 

is te zien hoe de inwoners van Gennep hun gezondheid werkelijk 

ervaren. De meerderheid van de inwoners van Gennep ervaart 

hun gezondheid als goed tot zeer goed. Desondanks ervaart 19% 

van de 19 tot 65-jarige inwoners en 35% van de 65-plussers een 

(zeer) slechte gezondheid of een gezondheid die getypeerd kan 

worden als ‘gaat wel’.9 De gezondheidscijfers van Gennep zijn 

voor de 19 tot 65-jarigen iets beter dan gemiddeld in de regio Lim-

burg-Noord (80% gezonde 19 tot 65-jarigen). De 65-plussers van 

Gennep voelen zich gemiddeld genomen ook gezonder in vergelij-

king tot de regio (59% gezonde 65-plussers).
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    Ervaart eigen gezondheid als zeer goed/goed

    Ervaart eigen gezondheid als matig/slecht/ zeer slecht

Digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om met 

ICT en digitale toepassingen om te kunnen gaan. In de literatuur 

worden vijf typen digitale vaardigheden onderscheiden met een 

oplopende moeilijkheidsgraad: 

• Operationele vaardigheden, de zogenoemde ‘knoppenken-

nis’. Bijvoorbeeld het bedienen van een browser, het kunnen 

zoeken met een zoekmachine en het invullen en versturen 

van online formulieren;

• Formele vaardigheden: kunnen navigeren op een website, 

het behouden van de oriëntatie tijdens het navigeren op een 

website en tussen verschillende websites;

• Informatievaardigheden: gericht informatie zoeken in 

computerbestanden en op het internet, en het selecteren en 

evalueren van deze informatie;

• Communicatievaardigheden: het kunnen communiceren 

met anderen op het internet, bijvoorbeeld door online identi-

teiten aan te nemen en meningen uit te wisselen;

• Strategische vaardigheden: de capaciteit om computers en 

het internet als middel te gebruiken voor een bepaald per-

soonlijk of professioneel doel.

Ongeveer 1 op de 5  Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar beschikt 

over een laag niveau van digitale vaardigheden.4 Daarnaast 

maakt circa 5% geen gebruik van het internet en/of is geheel niet 

digitaal vaardig.

Er zijn in Nederland vijf groepen te onderscheiden die gemiddeld 

gezien relatief vaak onvoldoende digitaal vaardig zijn:.5

Deze groepen laten zien dat er op het vlakvan digitale 

vaardigheden geen sprake is van een generatieprobleem 

dat zal uitfaseren.

Verband met laaggeletterdheid
Naast deze vijf groepen zijn laaggeletterden ook vaker digitaal 

niet-zelfredzaam.6 Laaggeletterden hebben 3 keer meer kans om 

onvoldoende digitaal vaardig te zijn dan niet-laaggeletterden. In-

formatie kunnen lezen, begrijpen en gebruiken is een belangrijke 

randvoorwaarde bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Onvoldoende digitaal-vaardigen in Gennep
Naar verwachting beschikken ruim 2.500 inwoners van Gennep 

tussen de 16 en 75 jaar over lage digitale vaardigheden. Daarnaast 

maken ruim 600 inwoners geen gebruik van het internet en/of 

zijn geheel niet digitaal vaardig.

Financiële vaardigheden
Financiële vaardigheden gaan over het ‘kunnen omgaan met 

geld’. Het gaat er hierbij om dat mensen zowel op korte als op 

lange termijn hun financieel beheer op orde hebben. Financiële 

vaardigheden zijn steeds meer een basisvoorwaarde om zelfstan-

dig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Betalingsachterstanden komen bij 35% van de Nederlandse huis-

houdens voor.10 Een betalingsachterstand hoeft niet direct een 

probleem te zijn voor de persoon zelf, de schuldeiser en/of de 

maatschappij. Het Nibud spreekt van betalingsproblemen als 

betalingsachterstanden uit de privésfeer worden gehaald en de 

schuldeiser en de maatschappij er kosten voor maken. Van de 

Nederlandse huishoudens heeft 79% geen, 11% lichte en 10% ern-

stige betalingsproblemen. Onder ernstige betalingsproblemen 

vallen onder andere achterstanden van betaling van de huur of 

hypotheek, loonbeslag of afsluiting van de energie. Personen met 

betalingsproblemen vertonen ander financieel gedrag en beschik-

ken over minder financiële vaardigheden dan personen zonder 

betalingsproblemen.

Verband met laaggeletterdheid
Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekenin-

gen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij 

te houden. Voldoende kunnen lezen en schrijven is een randvoor-

waarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te hou-

den. Laaggeletterden zijn dan ook veel vaker langdurig arm dan 

niet-laaggeletterden. Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in 

hand: 19% van de laaggeletterden leeft ten minste één jaar  in zijn 

of haar leven onder de armoedegrens.11 Ook zijn laaggeletterden 

oververtegenwoordigd onder de schuldenaren die zich aanmel-

den bij schuldhulpverlening.12

Burgers met onvoldoende financiële vaardigheden 
in de gemeente Gennep
In de gemeente Gennep hebben naar verwachting ruim 700 huis-

houdens te kampen met ernstige betalingsproblemen en bijna 800 

met lichte betalingsproblemen.  

In onderstaande tabel is het percentage huishoudens in Gennep 

weergegeven dat (langdurig) een laag inkomen heeft. 2% van de 

huishoudens moet langdurig (4 jaar of langer) rondkomen van een 

huishoudinkomen tot 101% van het sociaal minimum en 7% van 

een huishoudinkomen tot 125% van het sociaal minimum. 

Percentage huishoudens dat (langdurig) een laag inkomen heeft (2014) 
(exclusief studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig 
jaarinkomen) (CBS)
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Meer weten? 
Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie in deze fact-

sheet? Of wilt u meer weten over de inzet en mogelijkheden die 

Cubiss biedt bij de versterking van de vijf basisvaardigheden? 

Neem dan contact op met Ilse Lodewijks, i.lodewijks@cubiss.nl.

?
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