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8 t/m 14 september Week van lezen en schrijven 

Kom in actie tegen laaggeletterdheid  

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak 
hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In 
Gouda gaat het om ruim 7.300 volwassenen (1 op de 10). Dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 
15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen, lopen 
zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.  

Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder 
zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. 
Van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september organiseert Stichting Lezen en Schrijven samen 
met gemeenten en organisaties door heel het land de Week van lezen en schrijven.  

De gemeente Gouda neemt dit jaar deel op een heel bijzondere wijze. Zij lanceert op 8 september de 
campagne ‘Ik wil leren!’. Met deze campagne wil de gemeente mensen bereiken die moeite hebben 
met de basisvaardigheden, maar wél graag iets willen leren. Bijvoorbeeld op het gebied van 
computeren, gezonder leven, schrijven of geldzaken. Op 8 september gaat wethouder Thierry van 
Vugt de stad in om het gesprek hierover aan te gaan met inwoners.  

De campagne is een initiatief van de gemeente en de bibliotheek, maar ondertussen hebben al veel 
partijen zich aangesloten, waaronder huisartsenpraktijken, werkgevers, de Papierwinkel en 
buurtvoorlichters. Zij werken graag mee en zien dit als een mogelijkheid om mensen nog beter te 
kunnen helpen.  

Laaggeletterdheid is namelijk niet iets wat je aan de buitenkant kunt zien. Daarom is het belangrijk om 
iedereen te laten weten dat het niet raar is als je moeite hebt met lezen en schrijven. Dat je niet de 
enige bent. En dat je er iets aan kunt doen!  

Ken je iemand die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden? Wijs hen dan 
op ikwilleren.nl/gouda. Werk je bij een organisatie waarbij je veel klantcontact hebt en vermoed je dat 
laaggeletterdheid bij sommige klanten een rol speelt? Sluit dan aan bij de campagne! Dat kan door 
contact op te nemen het Taalhuis Gouda via ikwilleren@bibliotheekgouda.nl. Of kijk op 
bibliotheekgouda.nl/ikwilleren. 

 

 

Noot aan de redactie, niet voor publicatie: 
 
Mediacontact 
Voor vragen over de Week van Lezen en Schrijven in Gouda kunt u contact opnemen met Miranda van Elswijk, 
coördinator communicatie bij de bibliotheek Gouda. Zij is bereikbaar via 06-38232446 en via 
m.vanelswijk@bibliotheekgouda.nl.  


