
   
 
Aan: 

De heer C. van den Bos 

 

Van: 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 

Betreft: [znr 331249] Laaggeletterdheid 

 

Zierikzee, 28 augustus 2020 

 

Geachte heer van den Bos, 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Zoals u wellicht weet, is het onderwerp 

“laaggeletterdheid” opgenomen in het werkplan 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Het 

is namelijk een onderwerp dat raakt aan bijna alle zaken waar de ASD zich op richt. Laaggeletterdheid 

staat immers maatschappelijke participatie en persoonlijke emancipatie in de weg. Laaggeletterden 

beheersen het Nederlands onvoldoende om zich maatschappelijk te kunnen redden, betrokkenen 

worden hierdoor dan ook belemmerd in hun dagelijks functioneren. Laaggeletterden zijn vaak 

minder gezond, hebben vaker een uitkering hebben en zijn minder zelfredzaam.  

Uit onderzoek is gebleken dat in de provincie Zeeland het percentage laaggeletterden in negatieve 

zin afwijkt van het landelijk gemiddelde. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland blijkt deze afwijking 

nog sterker (16% van de inwoners van Schouwen-Duiveland valt in de categorie laaggeletterden, 

landelijk ligt dat percentage op 12%). Op Schouwen-Duiveland zijn dat met name ouderen (50+) met 

een Nederlandse achtergrond en met het Nederlands als moedertaal. 

Het is de ASD bekend dat de gemeente Schouwen-Duiveland een regulier beleid laaggeletterdheid 

heeft dat afgestemd wordt met het regionale beleid laaggeletterdheid in de Oosterschelderegio 

(voornamelijk taalhuizen, bibliotheken, Scalda, enz.). Daarnaast is het de ASD ook bekend dat het Rijk 

en de VNG in het najaar van 2019 afgesproken hebben dat eind 2024 álle gemeenten in Nederland 

een integrale aanpak van laaggeletterdheid moeten hebben. De gemeenten hebben hierover de 

regie. Deze aanpak moet ertoe leiden dat uiteindelijk meer laaggeletterden, en specifiek meer 

laaggeletterden met Nederlands als moedertaal (NT1), worden bereikt.  

 

Op 3 juli jongstleden heeft de VNG deze bestuurlijk afspraken echter opgezegd met als belangrijkste 

redenen het tekort aan financiële middelen en de dreigende bureaucratie in de uitvoering. Naar 

verwachting komen het Rijk en de VNG in het najaar alsnog tot nieuwe afspraken waarbinnen 

voldoende middelen beschikbaar komen voor de ontwikkeling en de implementatie van het beleid.  

Met het oog daarop werken de Zeeuwse gemeenten inmiddels samen aan de ontwikkeling van 

een Project Zeeuws regioplan laaggeletterdheid. De ASD hecht eraan dat de gemeente Schouwen-



   
 
Duiveland sterk vertegenwoordigd is in die projectgroep zodat de specifieke situatie op Schouwen-

Duiveland met betrekking tot laaggeletterdheid voldoende aan bod komt in de beleidsontwikkeling.  

Ten slotte verzoek ik u om de ASD nauwgezet te (blijven) informeren over de ontwikkelingen en, voor 

zover mogelijk binnen de afspraken die wij hebben gemaakt, reeds in een vroeg stadium te 

betrekken bij de beleidsontwikkelingen rond laaggeletterdheid.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Antoine de Ceuster 

Voorzitter ASD 

 


