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Geacht College van B&W,
‘Kans op ongelukken groeit door gebrekkige taalkennis’ kopt Tubantia van 11 juni 2019
In sommige sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven kan meer dan een derde van het personeel
amper lezen of schrijven. Volgens Stichting Lezen & Schrijven kunnen zij niet volwaardig aan onze
maatschappij meedoen. Deze groep mensen wordt laaggeletterd genoemd.
Onder de mensen die op zoek zijn naar een baan is 16 procent laaggeletterd, zo blijkt uit onderzoek
van Stichting Lezen&Schrijven. Bij de werklozen die laagopgeleid zijn, loopt dat percentage op naar
25 tot 50 procent.
Tussen laaggeletterde mensen bestaan grote verschillen in achtergrondkenmerken, hun loopbaan,
(taal)vaardigheidsniveaus en sociale problematieken. Sommige laaggeletterde mensen kampen met
een combinatie van problemen, al dan niet veroorzaakt door hun laaggeletterdheid.
Laaggeletterdheid is een groot en urgent maatschappelijk probleem en met het oog op de
complexiteit van het probleem vindt de fractie van VVD Almelo dat sturing en regie vanuit de
gemeente dringend nodig is. Ook aan kaders die de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van het
aanbod borgen, is behoefte.
De fractie van VVD Almelo heeft daarom de volgende vragen aan het college:
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?
2. Wat doet gemeente Almelo nu al aan het terugdringen van laaggeletterdheid onder de
inwoners van Almelo.
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?
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?
Graag ontvangen wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk.
Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie
Yvonne Bijenhof
Tel. 06-53270634

