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Geacht college, 
 
In verband met de invoering van de Wet Taaleis en het programma ´Tel mee met Taal´ per 1 januari 
2016 en het feit dat de Adviesraad Participatiewet pas na deze datum bij elkaar komt, heeft de 
adviesraad besloten om in dit geval voorafgaand aan de reguliere vergadering een advies aan het 
college te verstrekken. 
 
De Adviesraad Participatiewet staat achter de doestelling van de Wet Taaleis. Het is van belang dat 
mensen de Nederlandse taal beheersen. Een punt van aandacht betreft wel het feit dat naar mening 
van de adviesraad Participatiewet de nieuwe wet weinig toevoegt aan de reeds bestaande 
mogelijkheden van gemeente om dit te realiseren. 
 
Door de snelle invoering van de Wet Taaleis voorziet de Adviesraad Participatiewet dat er door de 
grote tijdsdruk onvoldoende tijd is voor een goede voorlichting aan de doelgroepen (allochtonen en 
laaggeletterden). Hierdoor zal het voor veel mensen die tot de doelgroepen behoren onvoldoende 
duidelijk zijn waar ze met hun vragen hierover terecht kunnen.  
Wij willen uw aandacht vragen voor deze punten in het belang van de doelgroep.  
 
De Adviesraad Participatiewet hecht grote waarde aan een goede heldere voorlichting waarin in 
duidelijke taal ingegaan wordt op de voorwaarden en eisen die in de Wet Taaleis zijn opgenomen. In 
de voorlichting kan dan dieper ingegaan worden op het belang van een goede beheersing van de 
Nederlandse taal in relatie tot het participeren in de Nederlandse samenleving en het vinden van een  
baan.  
 
Om een en ander in de praktijk vorm te geven is de adviesraad van mening, dat er goede 
taalcursussen moeten komen, waarbij ook professionele krachten betrokken worden in verband met 
de borging van taalvaardigheden. Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal kan naar de 
mening van de adviesraad niet alleen aan vrijwilligers over gelaten worden.  
 
Verder is de adviesraad van mening dat hiervoor in regionaal verband samengewerkt moet worden 
zodat gemeenten elkaars kennis en ervaringen kunnen delen. We denken daarbij ook aan regionale 
deelname aan het programma  “Tel mee met Taal”.  
 
Een ander punt waar de adviesraad aandacht voor vraagt is dat de organisatieopzet rondom de Wet 
Taaleis goed gestroomlijnd wordt zodat er voor de doelgroepen zo min mogelijk belemmeringen zijn 
om hun weg in de samenleving te vinden. Bureaucratie dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Bij 
de uitvoering van de Wet Taaleis is zorgvuldigheid en maatwerk van belang. 
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We hopen op een goede uitvoering van de Wet Taaleis en vertrouwen er op dat u onze adviezen en 
aandachtspunten daarbij zult betrekken. We stellen het op prijs om op de hoogte gehouden te worden 
van de uw plannen en activiteiten op dit gebied. 
 
In afwachting van uw reactie,  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de Adviesraad Participatiewet,
 

      
F.N. Michielsen      M.C. Schippers 
Voorzitter      Secretaris/penningmeester 


