
Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde 

volwassenen (16-65 jaar). Zij hebben moeite 

met lezen en schrijven, waardoor het voor 

hen lastig is volledig te participeren in de 

moderne samenleving. Het stimuleren 

van geletterdheid leidt tot een hogere 

arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim 

en beroep op sociale voorzieningen. Maar 

vooral helpt het mensen uit hun isolement. 

Een drietal wetten biedt kansen voor 

bibliotheken om in samenwerking met 

andere partijen een bijdrage te leveren 

aan de participatie van laaggeletterden. 

Deze uitgave wijst u op de mogelijkheden 

die de wetgeving biedt en de bijbehorende 

budgetten, waaruit initiatieven wellicht 

gefinancierd kunnen worden. 

Breng vraag en aanbod 
bij elkaar en help 

laaggeletterden vooruit

Wetgeving rond participatie-
samenleving biedt kansen 

voor bibliotheken



Participatiewet/-budget

doel wet: meer mensen aan de slag krijgen, ook 

degenen met een arbeidsbeperking. De gemeente 

heeft per 1 januari 2015 de taak om mensen die over 

arbeidsvermogen beschikken in te zetten in het 

arbeidsproces. De gemeenten moeten de mensen die hierin 

ondersteuning nodig hebben, wel gericht begeleiden. 

Doelgroepen

• werkzoekenden

• uitkeringsontvangers met  

een sollicitatieplicht

• mensen met een kwetsbare 

arbeidsmarktpositie

• mensen zonder voldoende 

basisvaardigheden voor 

specifieke functies 

• mensen met een 

arbeidsbeperking (o.a.  

sociale werkvoorziening)

• herintreders

• vrouwen

• startende ZZP-ers

• Kansen bibliotheken: diensten 

aanbieden om basisvaardigheden (taal, 

rekenen en digitale vaardigheden) van 

volwassenen met arbeidsvermogen 

te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: door 

middel van trainingen Klik en Tik, 

Sollicitatietrainingen, het concept 

‘Bibliotheek voor ondernemers’ en Taal- 

en Werkpleinen.

Portefeuillehouder

Wethouder 

Werk & Inkomen 

(Dienst Werk & 

Inkomen)

• Samenwerkingspartners 

gemeente | dienst werk 

en inkomen | UWV 

Werkbedrijf | bedrijven 

voor arbeidsbemiddeling,  

arbeidsintegratie en sociale 

werkvoorziening | overige 

bedrijven/werkgevers

Bron: www.tinyurl.com/infoblad-participatiewet
Bron: www.tinyurl.com/vng-participatiewet



Wetswijziging in de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) Participatiewet/-budget

Kansen bibliotheken: ontwikkelen 

basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale 

vaardigheden) van niet-inburgeringsplichtige 

volwassenen. Bijvoorbeeld met trainingen Klik 

en Tik, Sollicitatietrainingen of het concept 

‘Bibliotheek voor ondernemers’.

doel wet: Gemeenten krijgen meer bestedingsvrijheid bij het samenstellen van 

een educatieaanbod passend bij de diversiteit van de doelgroep laaggeletterden. 

Gedwongen winkelnering bij de ROC’s voor volwasseneneducatie (VE) wordt tussen 

2015 en 2018 stapsgewijs afgebouwd. Bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, 

maatschappelijke instellingen komen voortaan ook in aanmerking voor subsidie uit 

educatiebudget. 

2015

2016

2017

2018

75%

50%

25%

0%

• Organisaties moeten gezamenlijk aanbod gaan 

ontwikkelen, om in te spelen op de nieuwe indeling van 

gemeenten in 35 arbeidsmarktregio’s. 

Doelgroepen

• beroepsbevolking

• vrouwen 

• allochtonen 

• werkzoekenden

• zzp-ers

• ouderen

• Het budget valt onder de wethouders 

met volwasseneneducatie en 

laaggeletterdheid in hun portefeuille.€

• Het educatiebudget (jaarlijks 

52 miljoen) zal over drie jaar 

integraal onderdeel uitmaken van 

het gemeentelijk beleid in het sociaal 

domein.

• Samenwerkingspartners ROC - afdeling VE | particuliere aanbieders 

van taaleducatie | gemeente | dienst werk en inkomen | UWV 

Werkbedrijf | bedrijven voor arbeidsbemiddeling, arbeidsintegratie 

en sociale werkvoorziening | overige bedrijven/werkgevers

Bron: www.tinyurl.com/vng-handreiking-educatie

• ROC 

• ROC 

• ROC 



Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

doel wet: ouderen en mensen 

met een beperking helpen om 

zo lang mogelijk zelfstandig 

te blijven. Het gaat daarbij om 

activiteiten die gericht zijn op 

zelfredzaamheid, participatie, 

actief burgerschap en welzijn.   

Doelgroepen

• zorgbehoevenden

• ouderen

• mensen met een 

beperking

• mensen in een 

probleemsituatie

Portefeuillehouder

Wethouder 

Zorg, Welzijn en 

Maatschappelijke 

ontwikkeling

• Kansen bibliotheken:  

het ondersteunen van doelgroepen 

en hun mantelzorgers 

met gerichte activiteiten.

Bijvoorbeeld: bezorgservice, 

dagbestedingsactiviteiten, digitale 

basisvaardigheden en activiteiten 

gericht op aangepast lezen, 

Alzheimercafé, koffiebijeenkomsten 

voor mantelzorgers, G!DS, sociale kaart 

en educatieve kaart.

• Samenwerkingspartners 

gemeenten | zorginstellingen 

| woningbouwcoöperaties | 

mantelzorg-organisaties | 

welzijnsinstellingen

Bron: http://tinyurl.com/vng-wmo-2015 
Bron: http://tinyurl.com/invoering-wmo



cubiss • statenlaan 4 • 5042 rx tilburg • info@cubiss.nl • www.cubiss.nl

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 

gemeentelijke regelingen of heeft u behoefte aan 

ondersteuning of advies?

Neem contact op met Petra van Oosterhout, 

via p.vanoosterhout@cubiss.nl of 013 46 56 752.

Lezen,
schrijven 

en rekenen

Sociale en
juridische

vaardigheden

Gezondheids-
vaardigheden

Digitale
vaardigheden

Financiële
vaardigheden

Cubiss kan helpen om uw aanbod aan laaggeletterden invulling te geven. We 

hebben, in samenwerking met andere partijen en met provinciale subsidie, diverse 

trainingen en producten ontwikkeld die u als bibliotheek in kunt zetten. Een 

greep uit het aanbod:

• Training Klik & Tik

• Leeskringen

• Taal- & Werkplein

• Bondgenootschap Laaggeletterdheid

• Workshop Herkennen en doorverwijzen laaggeletterden

• Onderzoek ‘Ken uw doelgroep’

• Online sollicitatietraining ‘Jouw voorsprong op de rest’

Basisvaardigheden

gesubsidieerd door de Provincie Limburg


