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Laaggeletterdheid kost 
samenleving een miljard 
2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland kosten de samenleving extra geld aan 
uitkeringen en zorg. En zelf lopen ze ook ruim 570 miljoen euro aan inkomsten mis. 

Door onze redacteur 
Christiaan Pelgrim 

AMSTERDAM. Ongeveer 2,5 miljoen vol-
wassen Nederlanders kunnen niet goed 
genoeg lezen, schrijven en/of rekenen om 
goed te functioneren in de samenleving. 
Dat is natuurlijk vooral lastig voor deze 
laaggeletterden zelf. Maar het heeft óók 
grote gevolgen voor de hele maatschappij, 
blijkt uit onderzoek dat deze woensdag 
verschijnt. Laaggeletterdheid kost de sa-
menleving ruim 1,1 miljard euro per jaar, 
becijferde accountants- en adviesbureau 
PwC in opdracht van Stichting Lezen & 
Schrijven. 

Ruim de helft van die kosten, 572 mil- 

joen euro, komt voor rekening van de laag-
geletterden zelf. Dat zijn gemiste inkom-
sten, omdat ze met sterkere taalvaardighe-
den een (betere) baan hadden kunnen heb-
ben. 

De andere 549 miljoen euro zijn voor de 
hele samenleving, door lagere belasting-
opbrengsten bijvoorbeeld en hogere uitke-
ringen en zorgkosten. De PwC-onderzoe-
kers noemen dit een „conservatieve" bere-
kening, omdat alleen kosten zijn meegeno-
men die direct herleidbaar zijn naar laag-
geletterdheid. 

Twee jaar geleden bleek dat er veel meer 
laaggeletterden zijn dan gedacht. Niet 1,3 
miljoen, maar 2,5 miljoen, volgens de Al-
gemene Rekenkamer. Dat was voor Stich- 

ting Lezen & Schrijven aanleiding om de 
maatschappelijke kosten van dit probleem 
te laten berekenen, zegt directeur-be-
stuurder Geke van Velzen. Dat die kosten 
zo hoog zijn noemt ze „een gemiste kans". 
„Deze mensen zouden een kans moeten 
krijgen om te profiteren van de aantrek-
kende economie. Nederland zou welva-
render, concurrerender en gezonder kun-
nen zijn als we hier meer aandacht beste-
den." 

Volgens Van Velzen zijn veel gemeentes 
de afgelopen jaren begonnen met de aan-
pak van laaggeletterdheid. „Niet alle ge-
meenten doen dat even stevig, wij denken 
dat er nog meer mogelijk is. Maar er is een 
goede start gemaakt?' 
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Hoe beter iemand de taal be-
heerst, hoe kleiner de kans op 
werkloosheid. Dat was al be-
kend uit eerder onderzoek. 
Maar wie de taal slechtbe-
heerst kan ook om allerlei an-
dere redenen een slechtere 
baankans hebben, omdat hij 
bijvoorbeeld ook een lager op-
leidingsniveau heeft, of niet 
in Nederland is geboren. Al 
die andere mogelijke oorza-
ken heeft PwC weggefilterd in 
een wiskundig model. Daaruit 
komt dat zo'n 58.000 mensen 
werkloos zijn door hun lage 

taal- en rekenvaardigheden. 
Zij lopen met zijn allen167 
miljoen euro ruis doordat ze 
werkloos zijn: het verschil 
tussen het wettelijk mini-
mumloon en hun uitkering. 
De laaggeletterden die wél 
een baan hebben, naar schat-
ting ruim 1 miljoen, verdie-
nen doorgaans minder door 
hun laaggeletterdheid. Ook 
daar maakten de onderzoe-
kers een model van. De uit-
komst: zij lopen bij elkaar 
405 miljoen euro aan netto-
loon mis. 

Een logisch gevolg is dat laag-
geletterden door hun lagere 
inkomen ook minder consu-
meren, maar aan die bereke-
ning wilde PwC zich niet wa-
gen, zegt onderzoeker Mauri-
cette Schaufeli. „Er moest 
voor ons altijd een duidelijke 
correlatie zijn tussen de lage 
taal- en/of rekenvaardighe-
den en de kosten die daar 
verband mee houden. Bij een 
lager uitgavepatroon is dat 
heel lastig, want dan gaat het 
ook over individuele keuzes 
waar je je geld aan uitgeeft?' 

Lagere belasting-
opbrengst: 

. 
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Door de hogere werkloos-
heid en lagere lonen van 
laaggeletterden kan de Be-
lastingdienst minder in-
komstenbelasting heffen. 
24 miljoen euro lopen ze 
mis bij de mensen die werk-
loos zijn door hun laagge-
letterdheid - volgens het 
wiskundige model. En 57 
miljoen lopen ze mis door 
de lagere lonen van werken-
de laaggeletterden. 

Uitkeringen en 
armoedebestrijding: 
Niet alle werklozen krijgen 
een bijstandsuitkering van de 
overheid, bijvoorbeeld omdat 
ze een werkende partner heb-
ben. Als je daar rekening mee 
houdt, zijn er ongeveer 
10.500 mensen die een bij-
standsuitkering hebben om-
dat ze door hun laaggeletterd-
held werkloos zijn. De kosten: 
117 miljoen euro. 
Daar bovenop komen de ge- 
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meentelijke budgetten voor 
armoedebestrij ding. De kans 
op armoede is voor laaggelet-
terden 3,8 procent hoger. Dat 
betekent dat ruim 95.000 
mensen door hun laaggelet-
terdheid in armoede leven. 
Het is ook bekend wat ge-
meenten doorgaans aan hen 
kwijt zijn: bijna 1.000 euro per 
jaar. De armoedebestrij ding 
kost dus zo'n 95 miljoen euro. 

Sociale effecten:  • 
Aan veel maatschappelijke 
effecten kon PwC geen prijs- 
kaartje hangen. Laaggelet- 
terden hebben minder ver- 
trouwen in de politiek, doen 
minder aan vrijwilligerswerk 
en hebben de neiging om 
minder vertrouwen te heb- 
ben in de mensen om hen 
heen. Doordat laaggeletter- 
den vaker werkloos zijn, ver- 
groot dat de kans op het ple- 
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gen van een `vermogensmis-
drijf' zoals diefstal. 
Ook hier zijn kosten aan ver-
bonden, verwacht PwC-on-
derzoeker Mauricette Schau-
feli. „Als jij minder in staat 
bent om een netwerk om je 
heen te bouwen, heeft dat 
gevolgen voor je zelfred-
zaamheid. Dan kom je mis-
schien eerder in een hulptra-
ject terecht?' Maar het was 

onmogelijk om die te becij-
feren, zegt Schaufeli, en al 
helemaal om te berekenen 
welk deel van die kosten kan 
worden toegeschreven aan 
laaggeletterdheid. „Om ge-
loofwaardig te blijven, wil-
den we 'alles kunnen onder-
bouwen, daarom is deze 1,1 
miljard euro een onder-
schatting van werkelijke 
kosten?' 

Totaal 

1  
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Meer zorgkosten: 

257  miljoen euro 

Laaggeletterden hebben va-
ker een ongezonde levensstijl, 
chronische ziekten en - op ou-
dere leeftijd - dementie. Dat is 
allemaal al eens gebleken uit 
onderzoek. Ze hebben ook 
minder `gezondheidsvaardig-
heden'. Het lezen van bijslui-
ter is moeilijk, waardoor de 
kans op verkeerd medicijnen-
gebruik groter is. En ze gaan 
überhaupt vaker naar de dok-
ter, omdat ze onzekerder en 
minder zelfredzaam zijn. 
Uit studies blijkt dat mensen 
met slechtere 'gezondheids-
vaardigheden' 7 procent va-
ker naar huisarts en 5 procent 
vaker naar het ziekenhuis 
gaan. PwC vermenigvuldigde 
die extra bezoeken met de ge-
middelde kosten van een 
huisartsenbezoek en die van 
de meest voorkomende zie-
kenhuisbehandelingen. Dan 
kom je op bijna 250 miljoen 
euro aan extra kosten in het 
ziekenhuis en 6,6 miljoen eu-
ro bij de huisarts. 
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