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Leeftijd/herkomst 

De leeftijdsopbouw wijkt af. Er wonen minder jongeren (15 tot 35 jaar) en 

meer ouderen (55 tot 64 jaar). Veel jongeren trekken naar het vaste land 

voor hun opleiding of werk. Laaggeletterdheid komt vaker voor onder 

ouderen en leeftijd kan in het geval van Schiermonnikoog invloed hebben. 

 

Opleidingsniveau/sectorale arbeidsplaatsverdeling 

Er zijn geen gegevens bekend over het opleidingsniveau.  

 

De sectoren Industrie & Energie en Bouw hebben hoog percentage 

laaggeletterden. Er wordt geschat dat 13,9% van werkenden in de Industrie 

& Energie en 12,7% van de werkenden in de Bouw laaggeletterd zijn. 

Schiermonnikoog kent een hoog aandeel werkenden in de sector Handel & 

Horeca; er is veel seizoensgebonden werk. 

 

Duur en opleidingsniveau Niet Werkende Werkzoekenden 

NL 42% 37% 22%   40% 42% 18% 

Fr 43% 36% 21%   35% 50% 15% 

 

Gegevens onbekend i.v.m. privacy.  
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Armoede 

Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal 

minimum.   

 

 

Gezondheid 

In 2012 heeft 71% van de Friese en Nederlandse bevolking contact gehad 

met de huisarts. Over het algemeen zoeken laaggeletterden vaker de 

huisarts op.  

 

 

Twee belangrijkste verklarende factoren: 

Een belangrijke verklarende factor voor laaggeletterdheid is de 

leeftijdsopbouw. Er wonen relatief veel ouderen in de gemeente 

Schiermonnikoog. Laaggeletterdheid komt vaker voor onder ouderen. Dit 

komt onder andere doordat zij minder gebruik maken van de 

taalvaardigheden, waardoor het niveau van de taalvaardigheden omlaag 

gaat.  

 

Voor de gemeente Schiermonnikoog geldt dat het gaat om een eiland met 

eigen een andere omgeving, andere invloeden en een andere manier van 

werken dan op het vaste land. Een belangrijke tegenstrijdigheid is het lage 

percentage mensen dat rond moet komen van een laag inkomen. 

Laaggeletterdheid is meestal hoger onder mensen met een laag inkomen.  

 

Belangrijke acties in aanpak 

Investeer in een nauwe samenwerking op gebied van: 

1. Arbeidsmarktregio 

2. Onderwijs 

3. Training en cursussen voor allochtonen 

4. Werkzoekenden  

5. Armoede 
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