Informatieavond 4 november: de nieuwe inburgeringswet
“samen leven is samen spreken”.
Onze eerste gezamenlijke activiteit sinds de Coronacrisis! Een gezellige, zelfs een beetje
feestelijke avond om eindelijk je collega vrijwilligers weer eens te spreken. Een gelegenheid ook
voor het bestuur om alle vrijwilligers met woorden van waardering en een kleine attentie van harte
te bedanken voor de manier waarop iedereen zich ondanks alle corona perikelen is blijven
inzetten. We hopen met het taalmaatjesproject weer volle kracht vooruit te kunnen, zeker met het
oog op de verwachte toename van het aantal nieuwkomers.
Naast gezellig was de avond vooral ook heel informatief. Aanwezigen werden bijgepraat over de
nieuwe inburgeringswet die vanaf 1 januari 2022 gaat gelden voor nieuwe instromers. Omdat veel
van onze taalmaatjes moeten inburgeren een belangrijk onderwerp.
Wethouder Stan van der Heijden en beleidsadviseur Lisa Boons legden uit dat de Gemeente Best
zich goed heeft voorbereid op de invoering van het nieuwe systeem door in 2021 een aantal pilots
te draaien. Gebaseerd op de positieve ervaringen met deze pilots is, vooruitlopend op de wet, al in
oktober dit jaar een eerste groep officieel gestart met het nieuwe inburgeringstraject.
De wethouder sprak ook zijn waardering uit voor de manier waarop de taalvrijwilligers van Stichting
SamenspraakBest hun taalmaatjes helpen. Dit strookt helemaal met de nieuwe aanpak van de
inburgering: maatwerk. ‘De combinatie van formeel en informeel taalaanbod tijdens de inburgering
is krachtig en wenselijk'. Taalvrijwilligers helpen hun taalmaatjes niet alleen met taal maar ook met
cultuur en geven hen het gevoel welkom te zijn.

De nieuwe inburgeringswet:
leren van taal + meedoen + werk: iedereen doet mee, liefst via betaald werk.





de regie van de inburgering komt terug bij de gemeente i.p.v. dat iedere inburgeraar zelf
moet uitzoeken hoe hij/zij gaat inburgeren;
meer verbinding inburgering – participatie;
het belang van taal staat centraal. Het gevraagde taalniveau wordt B1 ipv A2, maar
inburgeraars worden vooral gestimuleerd om het voor hen persoonlijk hoogst haalbare
taalniveau te halen;
aandacht voor financiële zelfredzaamheid. De Gemeente is verplicht de inburgeraar de
eerste 6 maanden van hun verblijf in de gemeente financieel te ontzorgen.

De Gemeente Best zet in op:
→ snelle start: inburgering begint binnen 2 maanden na aankomst in gemeente;
→ korter traject: lang niet iedere inburgeraar heeft de maximale 3 jaar echt nodig;
→ maatwerk: aandacht voor de al aanwezige talenten, leervermogen, wensen, achtergrond;
→ dualiteit: werken en taal. Het nieuwe systeem is gericht op uitstroming naar werk (met behoud
van inkomen). Werk is de beste manier van integreren;
→ kwaliteit: scholen moeten een keurmerk hebben. De Gemeente blijft in contact met de scholen
en kan zonodig bijsturen: inhoud lesprogramma's, evaluaties etc.;
De Gemeente Best heeft hiervoor een trajectregisseur aangesteld: Joelle Burill. Na een uitgebreide
intake met de inburgeraar maakt zij voor hem/haar een Persoonlijk Intergratie Plan (PIP). De
trajectregisseur begeleidt, ondersteunt en stimuleert de inburgeraar vervolgens actief tijdens het
gehele traject.
3 routes naar inburgering:
 De B1 route: dit traject bestaat uit taallessen gecombineerd met een taalstage. Dit traject
wordt uitgevoerd door het bedrijf “Werkvloer Taal” in Eindhoven.
 De Z-route: route naar zelfredzaamheid voor inburgeraars voor wie B1 niet haalbaar wordt
geacht. Deze route wordt uitgevoerd door de WSD en bestaat uit 800 uur taalonderwijs
gecombineerd met 800 uur participatie activiteiten zoals workshops en trainingen plus een

stage bij bijvoorbeeld Het Goed of groenonderhoud. Met deze route zijn al 2 jaar pilots
gedaan met positieve resultaten: 80% van de deelnemers is doorgestroomd naar (betaald)
werk.
 De onderwijsroute: traject voor inburgeraars tot 30 jaar die een opleiding gaan doen op
MBO niveau of hoger. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Fontys, de universiteit Tilburg
en het Summa college.

