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Op de nieuwe wet kwam forse kritiek vanuit gemeenten, die vonden dat ze via de 
inburgeringswet al genoeg aan taalbeheersing doen en dat het kabinet te weinig 
geld beschikbaar stelt. Veel gemeenten verwachtten bovendien weinig effect van 
de taaleis. Hoe is het nu, anderhalf jaar na de invoering? 
Met de Wet taaleis wil de overheid ervoor zorgen dat alle werkzoekenden de 
Nederlandse taal beheersen op het niveau van leerlingen aan het eind van groep 
8 van de basisschool. Kunnen bijstandsgerechtigden niet aantonen dat ze 
minimaal op dat niveau zitten (1F, of A2 voor anderstaligen), bijvoorbeeld met 
een diploma, dan moeten zij een taaltoets afleggen en mogelijk een taaltraject 
volgen. Dat kan een taalcursus zijn via de gemeente, bibliotheek, een 
taalinstituut, kerk, moskee, welzijnsorganisatie of vluchtelingenwerk. Het kan een 
formele taalopleiding betreffen, maar het kan ook om non-formele taalverwerving 
gaan via een taalmaatje, een taalcafé of zelfstudie. Het gebruik van digitale 
lesprogramma’s behoort tot de mogelijkheden. 
De nieuwe Wet taaleis heeft vooral gevolgen voor anderstaligen in de bijstand 
die geen inburgeringsdiploma hebben en niet kunnen aantonen dat zij over 
voldoende taalniveau beschikken. Daarnaast heeft de wet invloed op 
laaggeletterde Nederlandstalige volwassenen in de algemene bijstand, die 
minder dan acht jaar onderwijs hebben gehad en hierdoor een lager niveau van 
lezen en/of schrijven hebben. 
Aan de wet zitten nogal wat haken en ogen, vindt Marjan Middelkoop, adviseur 
Beleidsontwikkeling bij Cubiss. ‘De Wet taaleis is een uitbreiding van de 
participatiewet en hierdoor is er een relatie gelegd tussen taal, werk en bijstand. 
Het gaat om een arbeid- en re-integratieverplichting van mensen. Zij moeten de 
Nederlandse taal voldoende beheersen om de kans op werk te vergroten. Dat is 
op zich een nuttig streven, maar de wet zorgt ook voor problemen, onder meer bij 
gemeenten. Zij moeten het taalniveau onderzoeken en mensen vragen zich in te 
spannen. Hoe ga je toetsen wie er op niveau zit? Wanneer leveren mensen 
voldoende inspanning? En boeken ze vooruitgang?’ Volgens Middelkoop is er 
geen eenduidige werkwijze voor gemeenten en is vanuit de landelijke overheid 
niet voorzien in instrumenten en ondersteuning. Het is dan ook de vraag hoe 
gemeenten ermee omgaan. 

Wet taaleis: 
veel haken en ogen 

Sinds 1 januari 2016 is de Wet taaleis van kracht: 

bijstandsgerechtigden moeten aantonen dat zij de 

Nederlandse taal voldoende beheersen. Is dat niet het 

geval, en spannen zij zich onvoldoende in om hun 

taalvaardigheid te verbeteren, dan kunnen gemeenten 

deze mensen korten op hun uitkering. 

Nog nergens gekort
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
voorzag in het najaar van 2014 al een negatief effect 
van de wet op gemeenten als het gaat om 
bureaucratie en extra kosten en trok aan de bel bij de 
Tweede Kamer. PvdA-staatssecretaris Klijnsma stelde 
vervolgens het verwachtingspatroon bij: de taaleis is 
slechts een inspanningsverplichting. Het gaat erom dat 
mensen hun best doen de taal te beheersen. Wie het 
probeert, maar onvoldoende vorderingen boekt, hoeft 
niet voor zijn uitkering te vrezen. ‘Er zijn nu eenmaal 
mensen die het nooit onder de knie krijgen’, aldus 
Klijnsma destijds in de Tweede Kamer. Alleen wie 
categorisch weigert om te leren, riskeert sancties. 
In augustus 2016 vroeg de NOS 170 gemeenten naar 
hun ervaringen met de nieuwe wet (http://www.
volkskrant.nl/politiek/gemeenten-laks-met-taalregels-
bijstand~a4360999/). Daaruit bleek dat in bijna alle 
gemeenten toetsing van het taalniveau nu onderdeel 
is van de aanvraagprocedure voor een uitkering. Sinds 
1 juli 2016 moeten zij ook bestaande 
uitkeringsgerechtigden beoordelen, maar daarmee zijn 
nog niet alle gemeenten op streek. Gekort op 
uitkeringen wordt er nog nergens, maar de tijd sinds 
de invoering is daarvoor ook te kort. Mensen krijgen 
eerst de kans te laten zien dat ze hun taalniveau willen 
verbeteren. 

Hoop extra werk
Alle gemeenten moeten voldoen aan de nieuwe wet, 
maar hebben beleidsvrijheid als het gaat om de 
uitvoering. De gemeente Rotterdam is actief aan de 

Biblio Monitor 
Praktische samenwerking binnen Nederland

Een bibliotheek in elke woonplaats is helaas al lang geen vanzelfsprekendheid meer. 
Bibliotheken moeten in toenemende mate innovatief meeschakelen met de behoefte 
van de samenleving en daarmee hun bestaansrecht bewijzen. Geen eenvoudige 
opdracht, zeker niet voor de vestigingen in de buitenplaatsen waar de kleinschaligheid 
en de teruglopende fi nanciële middelen een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de 
dienstverlening van de bibliotheek.

Bibliotheken die werken met Biblio Monitor 
hebben een online omgeving die hen helpt om 
krachtige werkplannen te maken. De ingezette 
projecten worden planmatig via de cirkel 
van Deming (Plan-Do-Check-Act) doorlopen 
en geborgd. Dat is al heel fi jn, maar… hoe 
inspirerend kan het worden als deze bibliotheken 
elkaar binnen Biblio Monitor weten te vinden 
en gaan samenwerken? Het kan en gebeurt 
inmiddels in toenemende mate tussen de 
bibliotheken. 

‘‘ Projecten van collega-bibliotheken direct 
doorgevoerd binnen eigen jaarplan. ’’
Binnen Biblio Monitor zijn duizenden SMART 
geformuleerde projecten beschikbaar. Voordat 
een bibliotheek start met het maken van een 
plan kan door het invoeren van een titel eerst 
gekeken worden of er andere bibliotheken 
zijn die een dergelijk project al eerder hebben 
doorlopen. Door te linken met de betreff ende 
bibliotheek kunnen over en weer zowel 
documenten als projecten bij elkaar worden 
opgehaald. Projecten van collega-bibliotheken 
worden direct doorgevoerd binnen het eigen 
jaarplan, waar het passend gemaakt kan worden 
voor de eigen situatie. Bibliotheken bouwen op 
deze manier aan hun eigen netwerk van kwaliteit.

De netwerken ontstaan op een organische wijze. 
Bibliotheken van grote steden hebben te maken 
met een andere dynamiek dan de kleinere 
bibliotheekorganisaties in de buitengebieden. 
Elke bibliotheek kiest zelf zinvolle partners.

Daarnaast zijn er in Nederland ook bibliotheken 
die tot een regionaal intern netwerk behoren. 
Bij het instellen van Biblio Monitor wordt hier al 
rekening mee gehouden.

Biblio Monitor en certifi cering
Binnen Biblio Monitor is ook een 
documentenomgeving opgenomen met 
werkvelden en beleidsonderwerpen die 
corresponderen met de certifi ceringseisen 
voor bibliotheken. Dit geeft de bibliotheek 
de mogelijkheid om relevante documenten 
geordend een plek te geven.

Door vervolgens eenmalig borgingsprojecten aan 
te maken werkt de bibliotheek ook cyclisch aan 
de borging van hun afspraken. Door eenvoudig 
een inlog voor leesbevoegdheid te verstrekken 
kan voorafgaand aan de certifi cering door de 
juiste personen een goede inkijk gegeven worden 
in de beschikbare documenten, het jaarplan en 
de wijze waarop op cyclische wijze de borging 
van de kwaliteit plaatsvindt.

(Advertorial)

Meer weten? Bibliomonitor.nl | (0513) 528 759
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slag gegaan met de taaleis. Op de website www.
rotterdam.nl/werken-leren/taaleis-bijstand staan de 
consequenties van de nieuwe wet duidelijk vermeld: 
‘Wanneer u zich niet inspant om uw Nederlands te 
verbeteren, kan de gemeente uw uitkering korten. 
Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de 
volgende 6 maanden. En na 1 jaar kan dit met 
100%.’ De gemeente geeft wel aan af te kunnen 
zien van een maatregel of een maatregel aan te 
passen om dringende redenen, bijvoorbeeld als een 
huisuitzetting dreigt. 
Rotterdam telt 39.000 bijstandsgerechtigden. De 
gemeente heeft twee jaar de tijd gekregen om alle 
uitkeringsgerechtigden te beoordelen op het 
gewenste taalniveau (1F). Bij de ingang van de wet 
wist de gemeente van bijna 14.000 Rotterdammers 
met een bijstandsuitkering dat zij voldoen aan de 
taaleis. Vanaf 1 januari 2016 is aanvragers expliciet 
gevraagd diploma’s mee te sturen om aan te tonen 
dat zij het Nederlands voldoende beheersen.  
De gemeente ontdekte hierdoor al snel dat er 
ontzettend veel verschillende diploma’s zijn en moest 
van alle documenten uitzoeken wat geldig is en wat 
niet. De oorspronkelijke lijst van het ministerie van 
SZW is hierdoor inmiddels flink uitgebreid, aldus een 
woordvoerder van de gemeente Rotterdam. 
Vanaf juli 2016 is de gemeente gaan beoordelen of 
mensen die al langer bijstand ontvangen voldoen 
aan de verplichtingen van de Wet taaleis. Tot nu toe 
hebben ruim vierduizend Rotterdammers niets 
kunnen aanleveren waaruit blijkt dat zij de taal 
beheersen op het gewenste taalniveau (1F). Uit 
gesprekken met de mensen blijkt vaak al snel dat ze 
amper Nederlands spreken. De mensen krijgen dan 
een uitnodiging voor een taaltoets. Tijdens deze 
taaltoets moet blijken of de werkzoekende het 
gewenste taalniveau heeft en wordt gekeken naar de 
leerbaarheid van de persoon. 
Op dit moment zakt 95 procent van de 
werkzoekenden die een taaltoets doet. ‘Logisch’, zegt 
de woordvoerder, ‘we nodigen alleen die mensen uit 
die helemaal niets kunnen aanleveren en van wie 
tijdens een gesprek blijkt dat zij amper Nederlands 
spreken’. Als iemand is gezakt voor de toets, moet hij 
een taaltraject gaan volgen. Tijdens dat traject van 

al voldoende. Het gaat erom dat u beter Nederlands wilt leren en zich daarvoor 
inspant.’ 

Laaggeletterden opsporen
Als oud-wethouder Zorg en Welzijn, Cultuur, Asielbeleid en Emancipatie in 
Tilburg heeft ook Cubiss-adviseur Marjo Frenk haar bedenkingen bij de wet. 
‘Het is niet zo eenvoudig om de taaleis te gebruiken als stimulatiemiddel. Je 
kunt niet “even iets aan taal doen” en dan op niveau zitten. Dit is een 
langdurig proces waarvoor je gemotiveerd moet blijven. Een baan in het 
vooruitzicht motiveert, korting op je bijstand niet.’ Volgens Frenk moet de Wet 
taaleis gemeenten vooral helpen om laaggeletterden op te sporen, 
bijvoorbeeld door bij twijfel bij iemand die bijstand aanvraagt een taaltoets af 
te nemen. ‘Niet om ze vervolgens te korten op hun uitkering, maar om een 
maatwerktraject te starten.’ 
Aandacht voor taal is echt nodig, weet Frenk uit ervaring. ‘Mensen met een 
uitkering leven in armoede en hebben soms schulden. Een van de oorzaken is 
gebrek aan voldoende vaardigheid om brieven en rekeningen goed te lezen en 
te begrijpen.’ Nadat je deze mensen hebt opgespoord kun je volgens Frenk met 
de partners in de stad een plan maken om hen te helpen. ‘Een combinatie van 
een formeel en non-formeel traject is daarbij ideaal. Sommige mensen willen 
drie keer per week in een klaslokaal zitten, voor anderen is dat niet te doen.” 

Taalaanbod zonder verplichting
Marjan Middelkoop vindt het positief dat er inmiddels meer aandacht is voor 
taalvaardigheden en andere basisvaardigheden. ‘In alle regio’s worden nu 
taalnetwerken en Taalhuizen ontwikkeld, en op veel plaatsen worden 
taalvrijwilligers opgeleid. Het is allemaal nog wel relatief nieuw. Wat doen de 
gemeenten allemaal en voor welke programma’s kiezen de mensen? Is er ook 
een goed aanbod voor langzaam lerenden? Sommige mensen leren nu 
eenmaal langzaam, voor deze mensen is het moeilijk om het gewenste niveau 
te halen. Natuurlijk is taal belangrijk voor inburgering en participatie, maar het 

een jaar moet hij zich inspannen om het Nederlands te verbeteren. Of iemand nu 
net een uitkering heeft aangevraagd of al een uitkering heeft lopen, iedereen 
moet voldoen aan het bepaalde in de Wet taaleis. Voldoe je er niet aan, dan moet 
je een taaltraject volgen. Aanbieders van taaltrajecten houden van alle 
deelnemers bij of zij aanwezig zijn tijdens de lessen of bijeenkomsten. Zij koppelen 
dit maandelijks terug naar de gemeente. 
De inspanningsverplichting wordt elk halfjaar gecontroleerd en op dit moment 
blijken de meeste mensen hun taaltraject te volgen. De gemeentewoordvoerder 
benadrukt dat het gaat om een inspanningsverplichting en geen 
resultaatverplichting. Wethouder Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) gaf eerder als 
norm: ‘Wie een jaar zijn best heeft gedaan, voldoet aan de wet’. Hoewel de 
gemeente het doel van de wet: het vergroten van de kans op participatie door 
middel van taal steunt, geeft de gemeente ook aan dat de wijze waarop de wet is 
vormgegeven veel extra werk en daardoor ook veel geld kost. Daar heeft de 
wethouder dan ook tegen geageerd.

Light of ultralight
Eind 2015 gaven de gemeenten Den Haag en Amsterdam aan de wet uit te 
voeren in een light dan wel ultralight variant. De Amsterdamse wethouder Arjan 
Vliegenthart (SP) zei in NRC Handelsblad: ‘De regering heeft landelijk slechts vijf 
miljoen uitgetrokken voor de handhaving’ (https://www.nrc.nl/
nieuws/2015/11/25/verzet-gemeenten-tegen-taaleis-bijstand-
1559767-a69186). ‘Daarmee kiepert ze het probleem over de schutting van 
gemeenten.’ Vliegenthart geeft aan de randen van de wet op te zoeken. ‘De wet 
schrijft voor dat álle nieuwe bijstandstrekkers bij de gemeente moeten langskomen 
om hun taalvaardigheid aan te tonen. Op straffe van een korting op hun uitkering. 
Daar zal Amsterdam niet op gaan handhaven.’ Op de gemeentewebsite staat dan 
ook: ‘Als u kunt laten zien wat u al doet om beter Nederlands te leren is dat vaak 

‘Een baan in het vooruitzicht 
motiveert, korting op je 
bijstand niet’ 

Hoeveel mensen zijn laaggeletterd?

Naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders van 16 en jaar en ouder zijn 
laaggeletterd. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Aanpak van 
Laaggeletterdheid (april 2016).  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar 
het beleid in de periode 2006-2015 en naar de plannen voor de periode  
2016-2018. Volgens de Rekenkamer zijn de doelen van het beleid te zeer alleen 
gericht op taal en daarmee te bescheiden. Ze zijn niet gericht op het in 
algemene zin ‘geletterd’ worden van mensen en bereiken slechts 5% van de 
doelgroep. 

is de vraag of je dat op deze manier kunt 
afdwingen.’ 
De Wet taaleis is volgens Middelkoop nuttig voor 
een bepaalde groep, maar niet voor alle 
bijstandsgerechtigden. ‘De wet is vooral een 
symptoom van een politiek klimaat waarin er veel 
inspanningen worden verwacht van 
buitenlanders. Het wordt buitenlanders moeilijk 
gemaakt om een bijstandsuitkering te krijgen.’ 
Middelkoop geeft aan dat er voor inburgeraars al 
een en ander is geregeld in de Wet inburgering. 
‘Zij krijgen een inburgeringsdiploma, en die 
vervangt de taaltoets in de participatiewet.’ 
De inburgeringswet is gericht op snelle integratie 
in de samenleving, waar de participatiewet gaat 
over taal en kansen op de arbeidsmarkt. De Wet 
taaleis is dus gericht op de arbeidsinschakeling 
van bijstandsgerechtigden. Middelkoop: ‘Moet je 
Marokkaanse vrouwen die hier al bijna dertig jaar 
huisvrouw zijn, nog dwingen om de taal te leren 
voor een baan? Een breed taalaanbod zonder 
verplichting is beter.’ In de afgelopen tien jaar 
zijn de financiële middelen voor de 
volwasseneneducatie gedecimeerd en de 
ondersteuningsstructuur is verregaand afgekalfd. 
Daar moet volgens Middelkoop wat aan 
gebeuren. ‘Daarbij is er ook extra aandacht en 
geld nodig voor het herkennen en doorverwijzen 
van laaggeletterden.’ 

Conclusie
Gemeenten doen er goed aan de Wet taaleis te 
zien als kans om de taalvaardigheid (en in de 
slipstream digitale vaardigheid) aan de orde te 
stellen en inwoners te helpen hun vaardigheden 
te verbeteren. Dat kan met belangrijke partners 
in de stad zoals de bibliotheek en het ROC. In 
Brabant en Limburg werkt Cubiss samen met 
diverse partners aan het versterken van de 
taalvaardigheid van mensen en roept gemeenten 
op zich actief aan te sluiten bij taalnetwerken in 
de regio’s. Op deze manier kunnen zij bijdragen 
aan het verhogen van het taalvaardigheidsniveau 
van haar burgers.
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‘De regering kiepert het 
probleem over de 
schutting van gemeenten’


