
De Bibliotheek;
óók partner 
in het sociale domein

Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, 
Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en 
consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier nog weinig van bewust.



 Digitale  
 vaardigheden

Laaggeletterden hebben 3x 

meer kans om onvoldoende 

digitaal vaardig te zijn. 

300.000 Nederlanders  

(16-65 jaar) gebruiken  

nooit een computer én  

zijn laaggeletterd.

BASIS
vaardigheden

 Financiële vaardigheden

60% van de Nederlanders heeft onvoldoende financiële vaardigheden.  

 Lezen, schrijven  
en rekenvaardigheden

Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders  

tusen de 18 en 65 jaar is laaggeletterd.

 Gezondheidsvaardigheden

48% van de Nederlanders heeft 

beperkte gezondheidsvaardigheden.

De schijf van vijf

 Sociale en juridische  
 vaardigheden

Een betere taalbeheersing zorgt  

ervoor dat mensen zelfredzamer,  

sociaal actiever en gelukkiger zijn. 



Lezen, schrijven en rekenvaardigheden

Laaggeletterdheid in Nederland
Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 is laaggeletterd. In totaal komt dit neer op 1,3 miljoen  

mensen en 11,9% van de beroepsbevolking. Binnen deze groep zijn circa 300.000 inwoners zeer laaggeletterd 

(2,6%) en 1 miljoen inwoners laaggeletterd (9,3%). Indien ook de doelgroep 65+ wordt meegenomen, komen er 

naar schatting nog eens 600.000 laaggeletterden bij. Het aantal laaggeletterden in Nederland groeit bovendien  

nog steeds.

Lezen, schrijven en rekenen
Laaggeletterden zijn over het algemeen minder zelfredzaam. Ze kampen vaker met problematische schulden, 

armoede, werkloosheid en sociaal isolement en hebben gemiddeld een slechtere gezondheid. Ze vinden niet  

of moeizaam hun weg in de bureaucratie. Zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals solliciteren of  

(digitaal) een paspoort aanvragen, zijn voor hen een groot probleem.

Laaggeletterden hebben vaker te maken met 

armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. 

Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en  

Inkomen zijn zich hier nog weinig van bewust.

Van de 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn

53% 47%

daarvan is

65%
autochtoon

35%
allochtoon

61%
> 45 jaar

39%
< 45 jaar

42% niet/lager opgeleid
58% middelbaar/hoger opgeleid

57% 43%werkend niet werkend



Digitale vaardigheden

Relatie laaggeletterdheid en digibetisme
• Laaggeletterden hebben 3x meer kans om  

onvoldoende digitaal vaardig te zijn (ECBO 2015).

• Laaggeletterden hebben onvoldoende taalvaardig-

heden om zich te redden in de samenleving.  

Informatie kunnen lezen, begrijpen en gebruiken is 

een belangrijke randvoorwaarde bij de ontwikkeling 

van digitale vaardigheden.

Het kabinet wil dat burgers en bedrijven vanaf 

2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen 

afhandelen. Voor een deel van de Nederlanders  

is dat een moeilijke opgave, omdat zij niet of  

niet helemaal digitaal vaardig zijn. Zij hebben  

ondersteuning nodig om digitaal zelfredzaam  

te worden.

Vijf groepen die onvoldoende 
digitaal vaardig zijn

8%
Langdurig werklozen 

35%
Ouderen, 65+

32%
Laagopgeleide  
oudere vrouwen

14%
Werkende mannen  
van middelbare  
leeftijd met een  
hoog inkomen

11%
Relatief jonge  
werkende of  
studerende mannen



De bibliotheek; óók partner in het sociale domein

Actief participeren in de samenleving...
Gemeenten doen een steeds groter beroep op de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger en werken aan  

actief (digitaal) burgerschap: daarnaast wordt de samen- 

leving steeds complexer. Dit vereist van burgers dat zij 

over de benodigde competenties beschikken. 1 op de 9 

Nederlanders is laaggeletterd. Dat zijn 1,3 miljoen vol-

wassenen waarvan ongeveer tweederde autochtoon is. 

Om een actieve rol te spelen in de informatiesamen- 

leving, moeten burgers niet alleen beschikken over 

voldoende taal-en rekenvaardigheden maar ook beschik- 

ken over digitale, financiële, sociale en gezondheids-

vaardigheden.

De kans is erg groot dat de laaggeletterden in uw  

gemeente ook moeite hebben met het aanvragen  

van een DigiD, met het invullen van hun belasting- 

papieren, met het schrijven van een sollicitatiebrief, 

met het lezen van zakelijke brieven en rekeningen  

of met het lezen en volgen van tekst op bijsluiters  

bij medicijnen.

Laageletterdheid heeft grote invloed op het leven van 

mensen en op de samenleving. Investeren in laagge-

letterdheid loont.

…en de rol van de bibliotheek hierin
De Bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke 

taak in het toerusten van de burger (empowerment),  

het bevorderen van ‘actief burgerschap’ en het bottom 

up versterken van de sociale samenhang. 

De Bibliotheek is een fysieke plek die openbaar toe- 

gankelijk is voor iedereen. Bibliotheken werken samen 

met het UWV, de belastingdienst, Stichting Lezen  

& Schrijven en met lokale partners in iedere arbeids-

marktregio.

Gemeentelijke taken
Met de decentralisaties in het sociale domein 

heeft de gemeente een grote verantwoordelijk-

heid in de participatie en zelfredzaamheid 

van haar inwoners. 

Werk en inkomen, jeugdhulpverlening en maatschap-

pelijke ondersteuning zijn gebaat bij een goede sociale 

infrastructuur waar burgers in de gemeente gebruik 

van kunnen maken. 

Intensieve 
ondersteuning

Lichte ondersteuning

Sociale basisstructuur

Eigen kracht en sociaal netwerk

Jeugd • Werk • Wmo

Sport • Cultuur • Sociaal werk en vrijwilligers
Wijk- en buurt beheer • Informatieve zorg •  Bibliotheek



Naast goed onderwijs, vrijwilligersorganisaties en 

welzijnswerk kan de Bibliotheek hier voor de gemeente  

een belangrijke rol spelen. De Bibliotheek heeft een 

breed aanbod aan diensten en producten die iedereen 

stimuleren om zijn basisvaardigheden verder te  

ontwikkelen en een leven lang te blijven leren. 

Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden die moeten 

leren lezen en schrijven om volwaardig mee te kunnen 

doen in de maatschappij of aan mensen die hun  

digitale vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Ook kan de Bibliotheek ervoor zorgen dat er actuele 

informatie over beleid en voorzieningen beschikbaar 

is voor de burger en kan zij dienen als ontmoetings-

plek voor burgers en ervoor zorgen dat sociale  

netwerken worden vergroot.

Belangrijke thema’s voor gemeente én Bibliotheek

Armoede, arbeidsmarkt, eenzaamheid,  

zelfredzaamheid, zelfregie, participatie,  

gezondheid, eigen kracht, ontmoeten,  

samenwerken, eigen regie, E-Health, digitale  

overheid, welzijn, educatie, laaggeletterdheid,  

opvoedondersteuning, schooluitval, mantelzorg, 

jeugdzorg, preventie.



Kosten laaggeletterdheid

Uitkeringen 
/ Sociale zekerheid
€ 76 miljoen

Soort kosten
• Meer werkloosheids- 
 uitkeringen
• Meer arbeidsongeschikt- 
 heidsuitkeringen
• Meer bijstandsuitkeringen
Oorzaken
Afstand tot de arbeidsmarkt 
vanwege laaggeletterdheid

Belasting
€ 144 miljoen

Soort kosten
Gemiste belastingopbrengsten
Oorzaken
Lager belastbaar loon voor laaggelet-
terde werkenden en geen belastbaar 
loon voor werkloze laaggeletterden

Productiviteit
€ 183 miljoen

Soort kosten
Lagere productiviteit van  
werkende laaggeletterden
Oorzaken
Onvoldoende vaardigheden  
om goed te presteren

Werkloosheid
€ 26 miljoen

Soort kosten
Gemiste inkomsten van  
werkloze laaggeletterden
Oorzaken
Onvoldoende vaardigheden  
om een baan te vinden

Criminaliteit
€ 0,4 miljoen

Soort kosten
Vandalisme
Oorzaken
Minder inzicht in gevolgen van daden

Gezondheidszorg
€ 127 miljoen

Soort kosten
• Meer ziekenhuisopnamen
• Meer huisartsbezoeken
Oorzaken
Verkeerde gezondheids- 
keuzes en onjuist gebruik  
van medicijnen

€ 556 miljoen

Facts Armoede

Armoedegrens

van de laaggeletterden
leven ten minste één jaar 
onder de armoedegrens

19%
Afhankelijkheid

uitkering
Laaggeletterden

dan Niet-laaggeletterden
3x vaker

Langdurig arm
Laaggeletterden:

Niet laaggeletterden:

6,2%

2,5%

37% van de laaggeletterden 
behoort tot de laagste inkomensgroep 

(Buisman, Allen, Fouarge)

Werk en inkomen:
43% van de laaggeletterden is niet actief op de  

arbeidsmarkt. Hoe verder van het arbeidsproces hoe 

groter de kans op laaggeletterdheid. 11% van de  

recent werklozen is laaggeletterd en 25% van de  

langdurig werklozen is laaggeletterd

Bron: PWC (2013)



Tegelijkertijd blijkt dat investeren in laaggeletterdheid 

ervoor zorgt dat iemand:

1. de taal beter beheerst;

2. zich gelukkiger voelt en een betere plek in de sa-

menleving krijgt: hij of zij heeft een betere leef- en 

familiesituatie en is sociaal actiever;

3. meer kansen op een (stabiele) baan en een hoger salaris 

heeft en beter kan functioneren in de huidige baan;

4. gezonder kan leven, minder snel een ziekenhuis- 

opname of depressie heeft en een langer leven leidt;

5. sneller kan deelnemen aan een opleiding;

6. zijn of haar kinderen betere ontplooiings-  

en ontwikkelingsmogelijkheden kan bieden.

(Hanushek & Woessmann, 2009).

Wat levert investeren in laaggeletterdheid gemeenten op? 

Als alle laaggeletterden een cursus zouden volgen, zou dat naar schatting € 700 miljoen kunnen opleveren

Betere gezondheid:
gemiddeld € 1.501,- 
per deelnemer

Minder gebruik gezondheids-
zorg: gemiddeld € 359,-  
per persoon

Meer vrijwilligerswerk:  
gemiddeld € 95,- per cursist

€ 700 miljoen

€ 
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95

Hogere arbeidsproductiviteit van 
gemiddeld € 985,- per persoon

Bron: Kok & Schalte (2013)

Meer weten?
Wilt u meer weten over de inzet en mogelijk- 

heden die Cubiss biedt op het gebied van de  

bestrijding van laaggeletterdheid? Neem dan  

contact op met Yvonne van den Berg,  

Projectleider Brabant, 06 30 07 49 53 of  

y.vandenberg@cubiss.nl of Ilse Lodewijks,  

Projectleider Limburg, 06 20 96 00 51  

of i.lodewijks@cubiss.nl.


