
 

 

Volwasseneducatie moet alleen gericht zijn op dat wat de arbeidsmarkt 

nodig heeft (Voor) 
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Inleiding 

Nederland en Europa zijn in ontwikkeling naar een technologisch intensieve arbeidsmarkt.  

Er is sprake van een transitie van een economie waar voorheen veel meer lager geschoold 

(hand)werk was naar een economie waarbij kennis dé onderscheidende factor op de arbeidsmarkt 

is. De samenleving kenmerkt zich meer en meer als een informatiesamenleving. 

 

Daarnaast hebben wij in Nederland vandaag te maken met 1 op de 9 werknemers die laaggeletterd 

zijn. Dat zijn rond de 750.000 mensen. Dat is de helft van de mensen die laaggeletterd zijn; want 

daar lopen er een slordige 1,5 miljoen van rond!!! De helft van alle laaggeletterden werkt dus 

gewoon en zit niet werkloos thuis op de bank! 

 

De laaggeletterde werknemers komen veelal in de volgende sectoren voor:  

 in de industrie/energie (13,9% is laaggeletterd)  

 de bouw (12,7%) 

 zorg&welzijn (9,7%)  

 handel&horea (9,5%)  

 transport (8,6%) 

 

De middelen voor VE, PW, WMO, Jeugdwet zijn er macro gezien de afgelopen jaren niet op 

vooruitgegaan, integendeel. De gelden zijn beperkt. Terwijl 63% van de kosten die de samenleving 

moet dragen als gevolg van laaggeletterdheid, wordt veroorzaakt door een vermindere 

productiviteit en verminderde belastinginkomen. Dat raakt ons als werkgever direct. 

 

Kortom al het geld dat er is voor Volwasseneducatie moet besteed worden aan wat de 

arbeidsmarkt nodig heeft: werknemers die over voldoende basisvaardigheden beschikken. Alleen 

als zij voldoende basisvaardig zijn, kunnen ze de ontwikkelingen bijhouden, interessant blijven 

voor de arbeidsmarkt en hun werkplek behouden. Daarmee ontlasten de werkgevers vervolgens de 

instroom in en de afhankelijkheid van sociale zekerheid.  

 

Het zal u niet verbazen dat ik als werkgever vóór deze stelling ben. Ik heb hiervoor 2 argumenten.  

 

Argument 1: communicatie is overal in bedrijf; mindere kans op veiligheidsproblemen.  

 

We hebben te maken met een grote groep werkende laaggeletterden. Ze werken en houden vaak 

net hun hoofd boven water. Of zij staan werkloos aan de kant en komen moeilijk aan een baan.  

 

Een mooi voorbeeld uit mijn eigen praktijk: de functie van schoffelaar. Nee, hij gaat niet sneller 

schoffelen als een medewerker beter kan lezen/schrijven. En ja, hij kan nu zelfstandig het perkje 

vinden waar hij moet schoffelen en kan zelf via de mobiele telefoon contact onderhouden met de  



 

 

werkleiding. Dat scheelt aanzienlijk in de begeleidingstijd én maakt de onderlinge communicatie 

voor alle partijen een stuk efficiënter.  

 

Ook voor het behalen van VCA is het nodig vanuit een stuk veiligheid. Het examen VCA is voortaan 

digitaal. Daarvoor zijn dus basisvaardigheden zoals digitale vaardigheden noodzakelijk.  

 

Argument 2 voor: betere ontwikkelingsmogelijkheden 

Om zittende werknemers een kans te bieden in het zich verder ontwikkelen en daarmee aan te 

sluiten op de kenniseconomie is het essentieel dat men over de basisvaardigheden beschikt.  

Onvoldoende basisvaardigheden betekent vaak letterlijk stilstaan (en dus achteruitgang): niet 

deelnemen aan vakopleidingen en daarmee dus ook niet aansluiten op de kennis/vaardigheden van 

de gewenste medewerker die bijdraagt aan de kenniseconomie.  

Dat betekent langs de kant komen te staan. Hiermee onderbenutten wij de kansen op 

kennis/expertise van waardevolle krachten in Nederland.  

 

IBN 

IBN, een Social Enterprise in Noordoost Noord Brabant, is al sinds 2010 bezig met het structureel 

aanpakken van laaggeletterdheid onder de eigen medewerkers.  

Inmiddels hebben meer dan 300 medewerkers zich aangemeld en zijn met een maatwerk aanpak 

begonnen of hebben die al doorlopen.  

Wij zien groei in zelfstandigheid, zelfverzekerdheid, in veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Dit zorgt ervoor dat de medewerkers een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en 

minder afhankelijk zijn van derden in en buiten hun werk. Ook zijn zij breder inzetbaar en 

makkelijker plaatsbaar, ook buiten de beschermde werkomgeving. 

 

Afrondend 

Het is aan de overheid om de (weinige) middelen die er zijn zo efficiënt mogelijk in te zetten en 

dus de gelden van de Volwasseneducatie geheel te benutten aan wat de arbeidsmarkt nodig heeft.  

 

Eigenlijk vind ik dat de jaarlijkse kosten die laaggeletterdheid met zich meebrengt direct 

overgemaakt moet worden aan de werkgevers om hiermee de gederfde inkomsten te 

compenseren. Dit geld moet dan gelabeld worden voor opleidingen basisvaardigheden. 

De huidige 53 miljoen euro voor VE zijn veel en veel te weinig. Het bedrag is uiteindelijk maar 10% 

van de jaarlijkse kosten van laaggeletterdheid voor de Nederlandse samenleving.    

 

Een medewerker die beschikt over voldoende basisvaardigheden levert uiteindelijk de maatschappij 

het meeste op: bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland.  En dat is goed voor ons 

allemaal!! Want een economie is zo sterk als de zwakste schakel…. 

 


