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Laaggeletterdheid moet woorden aangepakt
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Kosten

• De omvang van de 
(maatschappelijke) kosten van 
laaggeletterdheid 

Effectiviteit

• De effectiviteit (kosten en baten) 
van interventies/taal beleid:

Het rendement op 
investering!

Literatuur 
studie

1 2 Verkennende 
kosten analyse
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Laaggeletterdheid kost Nederland een half miljard euro 
per jaar
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23%

63%

14%

Gezondheidzorg kosten

Productiviteitsverlies en gemiste belasting inkomsten

Kosten van sociale zekerheid

Categorie
Kosten op 
jaarbasis

1. Gezondheidszorg € 127 miljoen

2. Productiviteit € 353 miljoen

3. Sociale zekerheid € 76 miljoen

4. Criminaliteit € 0,4 miljoen

Kwaliteit van leven --

Maatschappelijke
participatie

--
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Draft

Laaggeletterdheid vermindert productiviteit op zowel 
micro als macro niveau
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Soort kosten Oorzaak Kostendrager Kosten op 
jaarbasis

Lagere productiviteit 
van werkende 
laaggeletterden

Onvoldoende 
vaardigheden om goed te 
presteren

• Werkgevers

• Laaggeletterden
€183m per jaar

Gemiste inkomsten 
van werkloze 
laaggeletterden

Onvoldoende 
vaardigheden om een 
baan te vinden

• Laaggeletterden €26m per jaar

Gemiste 
belastingopbrengsten

Lager belastbaar loon 
voor laaggeletterde 
werkenden en geen 
belastbaar loon voor 
werkloze laaggeletterden 

• Overheid €144m per jaar
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Draft

Laaggeletterdheid leidt tot werkloosheid 

6

3

Soort kosten Oorzaak Kostendrager Kosten op 
jaarbasis

Meer uitkeringen (door 
werkloosheid en/of 
arbeidsongeschiktheid)

Afstand tot de 
arbeidsmarkt vanwege 
laaggeletterdheid

Overheid €76 m per jaar
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Financiële kosten zijn ca. €550 per jaar per 
laaggeletterde
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Kosten categorie
Niet-werkende 
laaggeletterde

Werkende 
laaggeletterde

Werkgevers Overheid Zorgverzekeraars
Totaal 

gemiddeld

Gezondheidzorg (kosten) €125 €125 €0 €0 €125

Productiviteitsverlies €76 €393 €323 €0 €0

Gemiste belasting 
inkomsten

€0 €0 €0 €142 €0

Sociale zekerheid 
(kosten)

€0 €0 €0 €75 €0

Total €201 €518 €323 €217 €125 €550
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Volgende stappen
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De kosten van laaggeletterdheid in Nederland • Linda Midgley

Kosten

• De omvang van de 
(maatschappelijke) kosten van 
laaggeletterdheid 

Effectiviteit

• De effectiviteit (kosten en baten) 
van interventies van de stichting:

Het rendement op 
investering!

Literatuur 
studie

1 2 Verkennende 
kosten analyse
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Het rendement op investering
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De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid in Nederland • Lina Lukoseviciute

Baten

• Hogere productiviteit

• Hogere inkomen

• Meer belastinginkomsten

• Minder uitkeringen

Kosten

• Docenten

• Andere kosten

• Subsidies

Baten-Kosten

Kosten



Dank jullie wel!


