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Onderwerp
Schriftelijke vragen over laaggeletterden
Geachte mevrouw Bijenhof,

Op 13 juni 2019 heeft u ons, naar aanleiding van een publicatie in dagblad Tubantia, in een brief
vragen gesteld over laaggeletterden. In deze brief beantwoorden wij uw onderstaande vragen.
1. Heeft het college van gemeente Almelo zicht op in welke mate laaggeletterdheid onder de
inwoners van Almelo voorkomt? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel mensen dit gaat? Zit hier
nog een significant verschil in onderverdeling autochtoon/allochtoon?
In Almelo hebben we via het Taalpunt Almelo (een samenwerking tussen De Bibliotheek Almelo,
Avedan, ROC van Twente en de Stichting Lezen en Schrijven) een redelijk goed beeld gevormd
van de laaggeletterdheid onder de inwoners van Almelo. De categorie bestaat uit ongeveer 7.800
inwoners waarvan circa 55% werkzaam is. De categorie bestaat uit naar schatting 1/3 deel
allochtone inwoners en 2/3 deel autochtone inwoners.
2. Wat doet gemeente Almelo nu al aan het terugdringen van laaggeletterdheid onder de
inwoners van Almelo.
We faciliteren het Taalpunt om laaggeletterden te begeleiden en taalinhoudelijke ondersteuning te
bieden door vrijwilligers. Tevens worden laagdrempelige cursussen Basisvaardigheden door het
ROC geboden met als doel activering, participatie, onderhoud van vaardigheden en worden
laaggeletterden verwezen naar een passend aanbod (taalonderwijs, taalmaatjes en taalwerkstages).
Op dit moment zijn we bezig om de taalvaardigheid van iedere bijstand-gerechtigde in beeld te
brengen. Dit is al in beeld m.b.t. de allochtone klant en voor de helft zijn de autochtone klanten
ook in beeld.
3. Heeft het college van gemeente Almelo zicht op het aantal laaggeletterden in de bijstand? Zo
ja, kunt u aangeven om hoeveel mensen dit gaat, onderverdeeld in autochtoon en allochtoon. En
in hoeverre belemmert dat deze doelgroep in het vinden, bemiddelen naar werk?
Wij kunnen voor wat betreft het aantal laaggeletterden in de bijstand geen onderscheid maken
tussen allochtone en autochtone mensen.
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Wel kunnen we een onderscheid maken tussen mensen die Nederlands als moedertaal hebben en
mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.
Van alle mensen met een bijstandsuitkering voldoet ruim 14% niet aan de wet Taaleis (389 van
de 2700). Op grond van de nieuwe Uitvoeringsregeling Participatiewet gaan we hier actie op
ondernemen. In het najaar 2019 gaan we meer handhavend optreden maar wel vanuit de
gedachte dat mensen nog eerst de kans krijgen alsnog te voldoen. Overigens zegt het voldoen
aan de wet taaleis in beperkte mate iets over wel/niet laaggeletterdheid.
Daarnaast zijn we in november 2018 gestart om mensen in de bijstand een taalmeter te laten
invullen. Inmiddels hebben ruim 900 mensen dit gedaan. Deze taalmeter toetst of de kandidaat
wel of niet het taalniveau 2F haalt. Niet halen van het 2F niveau staat gelijk aan laaggeletterd
zijn. 34,3% behaalt dit 2F niveau en 65,7% dus niet. Kijken we wat dieper in deze resultaten
dan zien we dat van de mensen met de moedertaal Nederlands 48% het 2F niveau niet haalt.
Gaat het om mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben dan is er in 97,7% sprake van
laaggeletterdheid.
In hoeverre laaggeletterdheid het vinden en hebben/houden van werk belemmert is niet aan te
geven. Dat het belemmerend werkt is wel een feit maar in hoeverre is heel moeilijk te bepalen.
Dit hangt ook sterk af van de werkzoekende, functie en werkgever/branche.

4. Beleid moet integraal zijn. Samenhang is nodig in het beleid gericht op preventie van
laaggeletterdheid, het beleid in het sociaal domein (inkomen, wonen, zorg, welzijn) en het beleid
omtrent de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen (aanpak op de ‘werkvloer’). Integraal
beleid kan versnippering van het voorzieningenaanbod tegengegaan. Op welke manier is er al
sprake van integraal beleid? En op welke manier gaat u dit verder aanpakken?
Beleid moet integraal zijn, uitvoering ook. Als wijkcoaches en intakers in de uitvoering van de
toegangstaken (vragen op gebied van werk, inkomen, zorg, jeugd, schulden) laaggeletterdheid
tegenkomen, dan moet dit in het plan van aanpak worden meegenomen. Dat wil zeggen dat we
in het plan van aanpak rekening houden met de laaggeletterdheid en proberen een inwoner ook
op dat punt verder te helpen/toe te leiden naar hulp.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
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de burgemeester,

