
Geachte leden van het Panel werk en inkomen, 

 

Het college is blij te constateren dat het Panel instemt met de wijze waarop het college uitvoering wil 

geven aan de Wet taaleis. Deze wet heeft gevolgen voor een grote groep uitkeringsgerechtigden. U 

maakt dan ook terecht enkele kanttekeningen bij de uitvoering van deze wet. 

Een aandachtspunt dat u naar voren brengt is dat de betrokkenen voldoende gemotiveerd zijn, en 

vooral ook gemotiveerd blijven om de Nederlandse taal te leren. Het college beseft dat het leren van 

de Nederlandse taal de nodige inzet vraagt van de betrokkenen. Het college stelt een medewerker 

aan bij het taalinformatiepunt die alle noodzakelijk informatie verstrekt om taallessen te kunnen 

starten en te blijven volgen.  

U stelt terecht dat het niveau van de betrokkenen zeer verschillend zal zijn en dat de taallessen 

hierop afgestemd moeten zijn. De afspraken tussen de verschillende taalaanbieders en de 

uitkeringsgerechtigden zijn hierop ook afgestemd. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn die 

het volgen van lessen bemoeilijken. In uw advies noemt u ziekte, problemen met kinderopvang etc. 

Het aanbod aan lessen is voldoende flexibel zodat dit geen problemen hoeft op te leveren. 

Mondriaan is een van de belangrijke taalaanbieders binnen Delft. Voor de wet taaleis is certificering 

niet noodzakelijk. Wel voor de Wet inburgering (via het keurmerk “Blik op Werk”). Mondriaan is 

hiervoor gecertificeerd. Er worden op dit punt geen problemen verwacht.  

Een snelle manier van het leren van de Nederlandse taal is het leren ‘on the job’. Daar waar het 

mogelijk is zal de gemeente dit stimuleren. Dit past ook binnen recente initiatieven van het Rijk om 

taallessen zoveel en zo snel mogelijk te combineren met alle andere activiteiten van de betrokkenen. 

Het niet voldoen aan de Wet taaleis is verwijtbaar. Dit kan betekenen dat als maatregel de uitkering 

van de betrokkene tijdelijk wordt verlaagd. Het college is het met u eens dat dit zorgvuldig moet 

gebeuren. Als een maatregel wordt overwogen dan moet de betrokkene uitgenodigd worden om zijn 

kant van het verhaal te vertellen. Door hier rekening mee te houden wordt het opleggen van een 

maatregel maatwerk. Dit is ook overeenkomstig de maatregelverordening van de gemeente. 

 

Hoogachtend, 


