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Samenvatting 

 

 

 

In dit tweede tussenrapport geven we weer wat we tot nu toe weten over de pi-
lots Z-route. Dit tussenrapport gaat in op de uitvoering van de pilots tussen maart 
en november 2020. Daarbij gaan we ook in op de invloed van de coronapandemie 
op de pilots. Dit tweede tussenrapport volgt op een eerste tussenrapport dat is 
uitgebracht medio 2020 en wordt gevolgd door een eindrapport medio 2021. De 
informatie voor dit rapport is gebaseerd op interviews met de projectleiders en 
uitvoerders van alle gemeenten. Ook hebben de gemeenten monitoringsinforma-
tie over de deelnemers verzameld in oktober 2020, deze informatie hebben we 
vergeleken met de nulmeting van februari 2020.  

Organisatie en invulling van de pilots Z-route 
De meeste gemeenten zijn in hun organisatie van de pilots nauwelijks afgeweken van hun oor-
spronkelijke plannen, wel zijn er vanwege de coronapandemie veel wijzigingen geweest in de 
invulling van het programma van de Z-route. De plannen voor de pilots besloegen grofweg drie 
hoofdcomponenten: taal, participatie, en maatschappelijke activiteiten. Er zijn verschillen tussen 
de pilotgemeenten in het aantal partijen dat zij hebben ingeschakeld om deze drie componen-
ten uit te voeren. We zien dat de drie onderdelen ofwel allemaal bij één partij liggen (bijvoor-
beeld VluchtelingenWerk of een lokaal sociaal werkbedrijf), ofwel bij meerdere (meestal drie) 
samenwerkende partijen. Er zijn halverwege de pilots Z-route zelden nieuwe partijen bij de Z-
route pilots aangehaakt of afgevallen. 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eerste-tussenrapportage-z-route.pdf
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De invulling van de activiteiten is daarentegen wel gewijzigd, met name om aan de coronamaat-
regelen te kunnen voldoen. Het taalonderwijs heeft relatief gezien het minst te lijden gehad on-
der de coronamaatregelen, met dien verstande dat de klaslokalen gedurende de eerste helft 
van 2020 niet beschikbaar waren. De meeste gemeenten kozen er daarom voor een online les-
vorm te ontwikkelen voor het taalonderwijs en het fysieke onderwijs vanaf september 2020 te 
hervatten. Wel zien we dat de duur van de taallessen veelal is ingekort.  

Voor de maatschappelijke activiteiten geldt dat deze beïnvloed zijn door de coronamaatregelen. 
In veel pilotgemeenten konden bijvoorbeeld de geplande excursies niet doorgaan. Dit is onder-
vangen door bijvoorbeeld in kleine groepjes vervangende activiteiten te doen of huiswerkop-
drachten mee te geven, zodat deelnemers op eigen gelegenheid hun wijk of gemeente beter 
leerden kennen. Een ander deel van de maatschappelijke activiteiten kon flexibel worden inge-
vuld en dat bleek gunstig gezien de coronamaatregelen. Er zijn workshops en trainingen gege-
ven over uiteenlopende onderwerpen, zoals sport, psychische gezondheid en financiële zelfred-
zaamheid.  

Het onderdeel participatie heeft relatief veel geleden onder de coronacrisis. Het is de meeste 
pilotgemeenten niet gelukt voor elke deelnemer vrijwilligerswerk of een taalstage te vinden, 
soms gaat het slechts om enkele deelnemers die een participatieplek hebben gevonden. Daar-
door is deze component deels oningevuld gebleven.  

Zodoende zijn de wijzigingen in het programma van de pilots soms behoorlijk ingrijpend. De 
maatschappelijke activiteiten en met name de participatieactiviteiten zijn minder goed uit de 
verf gekomen dan in de oorspronkelijke plannen was voorzien. Dat heeft tot gevolg gehad dat 
de wisselwerking tussen het klassikale taalonderwijs en het leren in de praktijk minder goed tot 
stand is gekomen. De betrokken partijen vinden dat jammer, maar hebben naar beste kunnen 
gezocht naar alternatieven. De verwevenheid van theorie (taalles) en praktijk (overige onderde-
len) is daardoor wel gedeeltelijk intact gebleven.  

De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat de pilotgemeenten meer dan was voorzien in 
de oorspronkelijke plannen hebben ingezet op het onderhouden van persoonlijk contact met 
de deelnemers. Daarbij bleken de pilots een belangrijk informatiekanaal over corona en de co-
ronamaatregelen voor de deelnemers te zijn. De vorm en aard van deze persoonlijke begelei-
ding verschilde tussen de pilots. In sommige pilots was de persoonlijke begeleiding een kern-
element, en vormde de persoonlijke begeleider tevens de spil van het programma. De begelei-
ders vormden daar de verbinding tussen de elementen van de pilot, inventariseerden de wen-
sen en behoeften van deelnemers en koppelden dat terug aan de docenten en coaches van de 
andere pilotonderdelen. In andere pilots zien we dat de persoonlijke begeleiding meer op af-
stand van het programma stond en/of minder intensief was. 

De docenten en trainers die betrokken waren bij de uitvoering hebben allemaal geprobeerd 
hun lessen en activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van deel-
nemers. Ook zij probeerden veelal contact te onderhouden met deelnemers, zodat duidelijk 
werd wat de deelnemers wilden en nodig hadden. De precieze invulling van de lessen en activi-
teiten is waar mogelijk aangepast aan de deelnemers. Op die manier is een vorm van maatwerk 
geboden. Ook zijn op deze manier knelpunten aan het licht gekomen, bijvoorbeeld met kinder-
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opvang en vervoer naar locaties. Verder blijkt in de praktijk dat fysieke en psychische problema-
tiek soms een belemmering voor de deelnemers vormen. Soms vraagt dit aanpassingen aan het 
programma.  

Uitvoering van de pilots Z-route 
De regie wordt in alle pilots op twee niveaus gevoerd: op beleidsmatig niveau en op het niveau 
van de individuele trajecten van de deelnemers. In de pilotgemeenten ligt de beleidsmatige re-
gie altijd bij de gemeente, maar de regie over de individuele trajecten ligt meestal bij een ex-
terne partij, zoals VluchtelingenWerk of een sociaal werkbedrijf. Dat betekent ook dat samen-
werking vaak op twee niveaus plaatsvindt: op organisatorisch niveau en op uitvoerend niveau. 
Op organisatorisch niveau overlegt de gemeente met de (managers van de) uitvoerende par-
tijen over de voortgang van de pilot en welke componenten er nog toegevoegd of aangepast 
moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inkopen van nieuwe cursussen en trainin-
gen. Op uitvoeringsniveau vindt veelal regelmatig overleg plaats, zodat de verschillende pro-
grammaonderdelen goed op elkaar aansluiten. Ook voeren uitvoerders vaak de gesprekken 
met deelnemers, bijvoorbeeld in de vorm van driegesprekken.  

De samenwerking tussen partijen verloopt in de meeste gemeenten goed. Een goede onder-
linge communicatie en afstemming blijkt daarbij van groot belang te zijn, met name tussen par-
tijen in de uitvoering. Daarmee is gewaarborgd dat de programmaonderdelen goed op elkaar 
aansluiten en waar mogelijk maatwerk gerealiseerd kan worden. Wanneer sprake is van één uit-
voerende partij is de afstemming tussen betrokkenen veelal eenvoudig. Wanneer sprake is van 
meerdere partijen in de uitvoering signaleren we dat er vaak sprake is van reeds bestaande sa-
menwerkingspartners, die elkaar goed weten te vinden. Daar waar de samenwerkingspartners 
relatief nieuw voor elkaar zijn, kost het meer moeite om tot goede onderlinge afstemming te ko-
men.  

Wat opvalt is dat de mensen en partijen die uitvoering geven aan de pilots zeer betrokken en 
bevlogen zijn, bij zowel het programma als de deelnemers. Zij spannen zich erg in om op een 
goede manier invulling te geven aan de Z-route en tegemoet te komen aan de wensen en be-
hoeften van deelnemers. Dit betekent ook dat mensen in de uitvoering de pilots Z-route als 
(zeer) arbeidsintensief ervaren. De lessen en activiteiten kosten veel tijd en energie. De aanpas-
singen die gedaan moesten worden in het programma vanwege de coronamaatregelen hebben 
de flexibiliteit en creativiteit van uitvoerders nog eens extra op de proef gesteld. Ook voor de 
deelnemers geldt dat zij het programma van de pilots als intensief en vermoeiend ervaren.   

Voorlopige resultaten van de pilots Z-route 
De ervaring van betrokkenen is dat de deelnemers een beetje vooruitgang boeken. Die vooruit-
gang gaat in kleine stapjes. De deelnemers beheersen het Nederlands iets beter, worden iets 
zelfredzamer en krijgen iets meer zelfvertrouwen.  

Dat zien we terug in de cijfers die we hebben verzameld. Voor dit tussenrapport hebben we de 
pilotgemeenten opnieuw gevraagd om een inschatting te maken van de taalvaardigheid en de 
zelfredzaamheid van de deelnemers van de pilots. Taaldocenten hebben de taalvaardigheid al 
dan niet formeel getoetst en persoonlijk begeleiders scoorden de zelfredzaamheid aan de hand 
van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM; zie Bijlage 2). We hebben de vaardigheden van de deel-
nemers halverwege de pilots (t1) vergeleken met de vaardigheden bij aanvang van de pilots (t0). 
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In de cijfermatige resultaten zien we dat de deelnemers een beetje vooruit zijn gegaan. Er lijkt 
sprake te zijn van een lichte groei in de taalvaardigheid van deelnemers en ook de zelfredzaam-
heid lijkt iets (hoewel heel beperkt) verbeterd te zijn. Welke activiteiten binnen de pilots het 
meest bijdragen aan de groei is (nog) niet vast te stellen.  

Andere veelgenoemde mogelijke effecten van de pilot, die we niet hebben kunnen kwantifice-
ren, zijn een stijging van het zelfvertrouwen van de deelnemers, minder angst om op pad te 
gaan in de wijk en vragen te stellen, groei van het sociaal netwerk en een toename van het pro-
bleemoplossend vermogen. Het gaat bovendien vaak beter met het welbevinden van de deel-
nemers, al heeft de coronacrisis ook veel stress bij hen teweeg gebracht.  

Voorlopige succesfactoren van de pilots Z-route 
We kunnen stellen dat er sprake lijkt te zijn van enige mate van vooruitgang op taalbeheersing 
en zelfredzaamheid bij de deelnemers. We zijn op zoek gegaan naar mogelijke verklaringen 
voor deze progressie. We kunnen op basis van de huidige analyse een aantal mogelijke succes-
factoren onderscheiden. Dit zijn factoren die zijn te beïnvloeden en daarmee is dit inzicht van 
nut voor andere gemeenten. We onderscheiden de volgende mogelijke succesfactoren: 

• Kwaliteit van het onderwijs en de uitvoerders: de betrokken professionals lijken kundig 
te zijn en zij hebben een duidelijke visie op hun lessen of activiteiten en hun rol binnen 
het programma. Daarbij is veel ruimte voor interactie tussen deelnemers en met de do-
cent. De doelgroep vraagt wel om veel geduld van betrokken professionals: het is be-
langrijk om de tijd te nemen voor de lesstof. Gedifferentieerd onderwijs naar taalniveau 
kan ervoor zorgen dat alle deelnemers op een voor hen passend niveau les krijgen. Ten 
slotte lijkt het van belang te zijn dat deelnemers succes ervaren en inzicht krijgen in hun 
eigen voortgang. Dat kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van certificaten en port-
folio’s. 

• Verwevenheid van theorie en praktijk: belangrijk element van de Z-route is de wissel-
werking tussen de taallessen en het oefenen van de praktijk. Door de combinatie met 
de praktijk wordt duidelijk dat het nut heeft om de Nederlandse taal te leren, omdat het 
toegang verschaft tot de maatschappij. Van belang is dat de thema’s aansluiten bij de 
leefwereld van deelnemers. De praktijkonderdelen worden bovendien als leuk (“een 
uitje”) ervaren door deelnemers en dat komt hun motivatie ten goede. De praktijkon-
derdelen brengen deelnemers tevens in contact met moedertaalsprekers. Cruciaal lijkt 
te zijn dat de taallessen goed aansluiten op de overige programmaonderdelen. 

• Flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid: van het programma als geheel en de betrok-
ken uitvoerders worden flexibiliteit en creativiteit verwacht. Van belang lijkt te zijn dat 
de lessen en activiteiten goed aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden 
van deelnemers en dat vraagt soms aanpassingen. Behulpzaam daarbij is de grote 
mate van betrokkenheid en bevlogenheid van professionals gebleken: hebben zich 
sterk ingezet voor de deelnemers en waren bereid een stapje extra te zetten. Een aan-
dachtspunt hierbij is dat de flexibiliteit in de invulling van het programma de noodzaak 
tot een goede onderlinge afstemming vergroot, zodat de programmaonderdelen goed 
op elkaar aangesloten blijven.  

• Persoonlijke begeleiding: persoonlijk en individueel contact tussen een begeleider en 
deelnemer is een mogelijke succesfactor voor het leerproces van de deelnemers. Het 
persoonlijke contact voorkomt sociale isolatie en biedt structuur en stabiliteit. Daarbij 
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lijkt van belang te zijn dat er sprake is van één vaste contactpersoon voor elke deelne-
mer. Een persoonlijke begeleider kan een belangrijke rol spelen in het motiveren van 
deelnemers. Soms heeft deze persoon een spilfunctie binnen het pilotprogramma: in-
zichten over wensen en behoeften van deelnemers worden vertaald naar eventuele 
aanpassingen in het programma. Uitvoerders die zelf een migratieachtergrond hebben, 
hebben mogelijk een voorsprong in het ontwikkelen van een vertrouwensband met 
deelnemers.  

• Sociale cohesie: er lijkt sprake geweest te zijn van groepsvorming onderling, waarbij 
deelnemers zich met elkaar verbonden zijn gaan voelen. Zij motiveren elkaar voor de 
pilot. Vermoedelijk is behulpzaam dat zij allemaal een vergelijkbaar taalniveau hebben. 
Bovendien vergroot deelname aan de pilot de sociale contacten van deelnemers.  

• Samenwerking in de uitvoering: voor de samenhang tussen de verschillende piloton-
derdelen is een goede samenwerking van belang. Dit vraagt om goede communicatie-
lijnen en regelmatige afstemming. Als partijen vaker hebben samengewerkt lijkt dit be-
hulpzaam te zijn. De uitvoering beleggen bij één partij kan efficiënt zijn, maar dat bete-
kent ook dat het aanbod van activiteiten zich beperkt tot wat die partij kan bieden.  

Onze hypothese is dat de door ons geïdentificeerde factoren in zichzelf bijdragen aan een be-
tere taalbeheersing en een toename van de zelfredzaamheid. En daarnaast denken we dat deze 
factoren bijdragen aan de motivatie en de bereidheid van de deelnemers om te investeren in 
hun taalbeheersing en zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld omdat deelnemers ervaren wat het bete-
kent om zelfredzamer te zijn of omdat deelnemers zien waar zij het voor doen. Die inzichten en 
de daaruit voortvloeiende bereidheid om te investeren in het leerproces hebben mogelijk een 
positieve invloed op de ontwikkeling van de deelnemers. We weten op basis van het huidige on-
derzoek niet hoe de interactie tussen factoren precies werkt en in hoeverre sommige factoren 
belangrijker zijn voor de taalverwerving dan andere factoren. In onderstaande figuur is dit sche-
matisch weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

We denken dat een belangrijke sleutel voor de toekomstige Z-route is gelegen in het prikkelen 
van de bereidheid van deelnemers om te investeren in hun leerproces. In hoofdstuk 10 geven 
we tips aan andere gemeenten op basis van onze inzichten met de huidige pilots Z-route.  
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Eindrapport  
Het eindrapport over de pilots Z-route brengen wij medio 2021 uit. De belangrijkste toevoeging 
aan dit tussenrapport zijn de interviews met deelnemers. Hun ervaringen nemen wij mee in het 
eindrapport. Verder leveren de gemeenten voor de derde maal gegevens over de deelnemers, 
dit keer inclusief de presentielijsten (of een equivalent daarvan). We maken aan de hand daarvan 
de laatste analyse van de cijfermatige vooruitgang. Ook spreken we opnieuw de projectleiders 
en uitvoerders van de pilots. Met hen reflecteren we de periode waarin de pilot gelopen heeft. 
Tot slot willen we in het eindrapport ook ingaan op de door de gemeenten gemaakte kosten. 
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 Inleiding 
  
 

In dit inleidende hoofdstuk staan we stil bij de achtergrond van de pilots Z-route, 
het doel van het onderzoek en de onderzoeksmethodiek. Aan het einde van dit 
hoofdstuk geven we een korte leeswijzer. 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt met de Veranderopgave Inburge-
ring (VOI) een wetsvoorstel voor waarin een nieuw inburgeringsstelsel wordt vormgegeven. Het 
is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt. Om dit nieuwe stelsel robuust en 
gedegen te maken, is er een centrale plaats ingeruimd voor experimenten rondom onderdelen 
waar minder praktijkervaring mee is. Dit wordt gedaan in de vorm van zes pilots over verschil-
lende thema’s.  

Eén van de pilots heeft betrekking op de zogenaamde zelfredzaamheidsroute, de Z-route. De Z-
route is bedoeld voor inburgeraars bij wie tijdens de intake wordt vastgesteld dat zij zeer veel 
moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. In het huidige stelsel worden deze 
mensen vaak ontheven van de inburgeringsplicht op basis van aantoonbare geleverde inspan-
ningen (AGI). De Z-route is bedoeld om deze inburgeraars een betekenisvol traject van onge-
veer twee jaar te bieden met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke integratiedoelen. Er 
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wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveau, inburge-
ring, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie.1  

Zes gemeenten zullen een jaar lang met de Z-route experimenteren. Het experimenteren met de 
Z-route is toegekend aan de volgende gemeenten: 

• Haarlem (in samenwerking met Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal); 
• Enschede (in samenwerking met Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Dinkelland); 
• Berg en Dal (in samenwerking met Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar); 
• Best (in samenwerking met Nuenen, Oirschot en Son en Breugel); 
• Velsen; 
• Midden-Groningen. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Beleidsonderzoekers gevraagd 
om een procesevaluatie van deze pilots uit te voeren. 

1.2 Doel en hoofdvraag van het onderzoek 

De procesevaluatie moet inzicht geven in de werkwijze van de pilotgemeenten, hun ervaringen 
en geleerde lessen tijdens de pilot en de werkzame mechanismen van de pilot. De vraag is dus 
niet alleen ‘of het werkt’ maar vooral ‘hoe het werkt’.  

Daarmee komen we tot de volgende onderzoeksvraag: 

De pilots Z-route: wat werkt goed, wat werkt minder goed, voor welke doelgroepen, hoe 
werkt het en onder welke voorwaarden werkt het? 

1.3 Onderzoeksverantwoording 

Dit onderzoek heeft nadrukkelijk het karakter van een procesevaluatie. Dat betekent dat we het 
proces van uitvoering van de pilots in kaart brengen. De vraag die centraal staat is: “wat werkt 
goed en wat werkt minder goed, voor wie en onder welke omstandigheden?”. Het onderzoek 
moet de pilotgemeenten én andere gemeenten helpen om een effectief inburgeringsproces 
vorm te geven voor de doelgroep die op dit moment niet in staat is om het reguliere inburge-
ringstraject met goed gevolg af te ronden. Daarom ligt de nadruk van het onderzoek op de ont-
wikkeling, implementatie en uitvoering van een passend traject voor deze doelgroep.  

 

1 De doelgroep Z-route van de pilot wijkt op onderdelen af van de doelgroep voor wie de Z-route vanaf 1 januari 2022 is 
bedoeld. Zie hiervoor de procedurebeschrijving van het ministerie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/pro-
cedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderop-
gave-inburgering  

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
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De vooruitgang van de deelnemers nemen we zoveel als mogelijk mee, om aan de hand daar-
van scherper in kaart te kunnen brengen hoe de pilot werkt. Dit onderzoek is geen effectevalua-
tie: het gaat niet om een onderzoek naar de vooruitgang die de deelnemers boeken. Wel kan 
de vooruitgang die de deelnemers boeken een handvat bieden in de analyse van het proces. 
Als we bijvoorbeeld signaleren dat mannen meer vooruitgang boeken dan vrouwen, kan dit re-
den zijn om dat aan de orde te stellen in de interviews, met de vraag hoe dat verschil te verkla-
ren is en wat dit betekent voor de pilot.  

Voor een praktisch bruikbare procesevaluatie van de VOI-pilot Z-route is het van belang om een 
evaluatiekader te hanteren. Het evaluatiekader beschrijft de verandertheorie achter de pilots 
(waardoor werkt het?), het beoogde uitvoeringsproces (hoe werkt het?) en de randvoorwaarden 
(wanneer werkt het?). Het planmatig verzamelen van deze informatie maakt het mogelijk om in-
zicht te bieden in het proces van de pilots Z-route en vervolgens om eventuele verbeterpunten 
in kaart te brengen. 

We hanteren het volgende evaluatiekader: 

 

 

 

 

 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen maken we van de volgende onder-
zoeksmethodieken gebruik: 

• Deskresearch: plannen van aanpak en overige documenten over de pilots indien be-
schikbaar; 

• Interviews met diverse betrokkenen 
o Fase 2: projectleiders 
o Fase 3: projectleiders, uitvoerders (zoals taaldocenten en participatiecoaches)  
o Fase 4: projectleiders, uitvoerders en deelnemers 

• Monitoring van de voortgang van deelnemers, waarbij 3 metingen plaatsvinden.  

Dit rapport is geschreven aan het einde van fase 3. We hebben gesproken met de projectleiders 
van elke pilot en met uitvoerders zoals taaldocenten en participatiecoaches. En de pilotgemeen-
ten hebben over alle deelnemers informatie aangeleverd: zij hebben voor de tweede keer het 
monitoringskader per deelnemer ingevuld, zie bijlage 1. Het invullen van het monitoringskader 
zorgt ervoor dat we de beschikking hebben over informatie over het taalniveau en de zelfred-
zaamheid van de deelnemers per oktober 2020. Deze gegevens konden we vergelijken met de 
nulmeting van februari 2020. De dataverzameling voor dit rapport heeft plaatsgevonden in okto-
ber en november 2020. In het voorjaar van 2021 ronden de pilots af en verschijnt het eindrap-
port over de pilots Z-route.  
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1.4 Context: de coronapandemie 

Tussen het schrijven van het eerste tussenrapport en dit tweede tussenrapport is Nederland ge-
confronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende omvang: de coronapandemie. Dit virus 
en met name de gevolgen en de aanpak daarvan heeft tot ingrijpende veranderingen geleid in 
de samenleving. Vanaf maart 2020, ten tijde van de start van de uitvoering van de pilots in de 
gemeenten, moesten afstandsregels in acht worden genomen. In de eerste helft van 2020, vlak 
na het losbarsten van de pandemie, heerste er nog veel onduidelijkheid, onzekerheid en angst. 
Fysiek contact werd ten zeerste afgeraden. De overheid vroeg van burgers om thuis te werken 
en hun mobiliteit zoveel mogelijk te beperken. De Nederlandse economie kreeg een onge-
kende klap te verduren. In de tweede helft van 2020 – toen in de zomer het aantal besmettingen 
weer enigszins was gedaald – was vanuit de wetenschap al meer duidelijk geworden over het 
virus. De samenleving kwam weer enigszins op gang, al golden er nog altijd beperkingen. Sa-
menkomsten in grote groepen waren verboden, er moest te allen tijde anderhalve meter afstand 
gehouden worden, en contact met anderen werd afgeraden tenzij daar een goede reden voor 
was.  

Deze coronapandemie heeft veel invloed gehad op de zes pilotgemeenten en hun pilots. On-
danks de omstandigheden zijn de pilots wel voortgezet, soms in behoorlijk aangepaste vorm. 
De gemeenten zijn elk op een andere manier omgegaan met de beperkingen. De complexe pe-
riode vereiste van de pilotgemeenten en van de uitvoerders van de pilots Z-route veel flexibili-
teit. De impact van het virus op de pilot speelt door dit hele rapport heen. In hoofdstuk 2 be-
schrijven we de aanpak van de 6 pilots, per pilot bespreken we ook op welke wijze de gemeen-
ten met de maatregelen zijn omgegaan en wat de betekenis is geweest voor het programma. 
Ook in het vierde hoofdstuk speelt corona een belangrijke rol wanneer we kijken naar succesfac-
toren.  

1.5 Tweede tussenrapport: leeswijzer 

In dit tweede tussenrapport geven we diepgaand inzicht in de uitvoering en resultaten van de 
zes pilots Z-route. Het rapport bouwt voort op het eerste tussenrapport2 waarin de plannen van 
de gemeenten werden beschreven. De informatie voor dit tussenrapport is verzameld in het na-
jaar van 2020. 

Dit rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijven we in meer detail hoe de uit-
voering in elke pilotgemeente is verlopen (H2 t/m 7). In het tweede deel van dit rapport staan de 
resultaten centraal: wat weten we over de voortgang die de deelnemers in de afgelopen maan-
den hebben geboekt en wat zijn mogelijke factoren die daaraan bij hebben gedragen? In 
hoofdstuk 8 vatten we in feite samen hoe het proces in de zes pilots is verlopen, waarbij we 
schetsen wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn en wat de ervaringen van be-
trokkenen met de pilots zijn. In hoofdstuk 9 staat de analyse van de kwantitatieve gegevens cen-
traal, waarmee we in kaart brengen in hoeverre de deelnemers vooruitgang hebben geboekt en 

 

2 M. Sax, J. Talman en M. Engelen (2020). Evaluatie pilots Z-route. Eerste tussenrapport. 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eerste-tussenrapportage-z-route.pdf


 

 

 

 17 

op welke terreinen. Het afsluitende hoofdstuk 10 betreft een analyse van de mogelijke succes-
factoren. In dit hoofdstuk gaan we dus na welke factoren van invloed zijn op het leerproces van 
de deelnemers en de resultaten die zijn behaald.   
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Deel I  
Procesbeschrijving pilots Z-route 

In dit deel van het rapport gaan we in op de uitvoering van de plannen van de pi-
lotgemeenten tussen maart en november 2020. We beschrijven per pilot hoe de 
organisatie van de uitvoering eruit heeft gezien en wat er is gedaan voor de deel-
nemers. Ook gaan we per pilot in op de belangrijkste knelpunten en mogelijke 
succesfactoren. In de beschrijvingen besteden we steeds aandacht aan de wijze 
waarop is omgegaan met de onverwachte uitdagingen die de coronamaatregelen 
met zich mee hebben gebracht.
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 Berg en Dal 
 
 

In het eerste tussenrapport, waarvoor het onderzoek liep tussen januari en maart 2020, beschre-
ven we de plannen van de samenwerkende gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, en 
Mook en Middelaar als volgt: 

De gemeente Berg en Dal heeft de uitvoering van de pilot voor een groot deel belegd bij 
VluchtelingenWerk. Casusregisseurs van de gemeente en VluchtelingenWerk voeren de 
voortgangsgesprekken met deelnemers. Daarnaast zijn enkele organisaties betrokken bij de 
uitvoering van activiteiten en excursies, waaronder welzijnsorganisaties, GGD en WerkBedrijf. 
Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een taalmaatje. Het WerkBedrijf zal in de tweede helft 
van de pilot aan de slag gaan met het onderwerp ‘werk’. Het WerkBedrijf geeft een aange-
paste Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) training en uitleg over beroepen die 
een grotere kans geven op het vinden van werk. De bedoeling is dat deelnemers een aantal 
voorkeursberoepen gaan bedenken en dan in groepjes op werkbezoek gaan bij een bedrijf in 
de regio dat aansluit bij dat voorkeursberoep. Berg en Dal is voornemens de app ‘VakTaal’ in 
te zetten, ontwikkeld voor arbeidsmigranten en waarmee zij een specifieke woordenschat 
voor een branche kunnen leren. Er is ruimte voor maatwerk, afhankelijk van de behoefte van 
deelnemers, bijvoorbeeld op het gebied van mentale gezondheid. De precieze invulling daar-
van is nog niet bekend.  

 

In de volgende paragrafen beschrijven we hoe de pilot van de samenwerkende gemeenten er-
uitzag in oktober/november 2020. 
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2.1 Samenwerking tussen gemeente en uitvoerende par-
tijen 

De regie en uitvoering van de pilot zijn verdeeld tussen de gemeenten en VluchtelingenWerk. 
De twee projectleiders zijn afkomstig uit de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Er zijn boven-
dien twee casusregisseurs: één van de gemeente en één van VluchtelingenWerk. Vluchtelingen-
Werk biedt daarnaast ook het merendeel van de uitvoerders: de taaldocent, de trainers (o.a. van 
Eurowijzer) en de tolken.  

Overleg tussen de projectleiders en uitvoerders vindt op verschillende manieren plaats. De pro-
jectleiders van de gemeenten houden contact met de casusregisseurs (zowel van de gemeente 
als van VluchtelingenWerk) binnen een projectteam. Tijdens dat overleg wordt besproken hoe 
de pilot verloopt en welke nieuwe modules toegevoegd kunnen worden aan de pilot. De casus-
regisseurs leveren voor dat gesprek input, omdat zij vanuit hun contact met de deelnemers 
goed zicht hebben op de behoeften van de groep. De gemeentelijke projectleiders houden op 
hun beurt toezicht op het budget. De casusregisseurs hebben om de tien weken formele voort-
gangsgesprekken met de taaldocent, waarvan zij de opbrengsten ook meenemen naar het pro-
jectteam. Tussendoor houden de casusregisseurs ook informeel contact met de docent.  

Het eerste plan van aanpak voor de pilot is in overleg vastgesteld aan de hand van de brede in-
take en de persoonlijke Plannen Inburgering en Participatie (PIP). Het oorspronkelijke plan van 
aanpak was nog niet volledig ingevuld, maar bood ruimte om gaandeweg verdere invulling te 
geven aan het programma. Per overleg kijkt het projectteam of er nog nieuwe aanvullingen no-
dig zijn. Een voorbeeld van een pilotonderdeel dat stap-voor-stap meer geconcretiseerd wordt, 
zijn de workshops. Van tevoren had het projectteam wel enig idee welke workshops ze zouden 
inkopen voor de pilot, maar zijn deze niet allemaal direct aangeschaft. Pas zodra de deelnemers 
er klaar voor zijn, en zodra men zeker weet dat er behoefte en een goede aanbieder is, beste-
den de gemeenten het beschikbare budget. 

2.2 Belangrijkste aanpassingen door corona(maatregelen) 

Tijdens de eerste fase van de coronacrisis kwam de pilot in Berg en Dal en samenwerkende ge-
meenten even stil te liggen. De taallessen konden niet doorgaan en ook alle aan participatie ge-
relateerde activiteiten lukten niet. Maar vrij snel na de eerste maatregelen zette Vluchtelingen-
Werk toch digitale taallessen op, waarvoor de gemeenten het benodigde materiaal verzorgden. 
Deze onderwijsvorm kostte de taaldocenten, maar vooral de deelnemers, veel moeite. Er is veel 
tijd gestoken in verbetering van de digitale vaardigheden van de deelnemers. Omdat voor parti-
cipatie in de eerste instantie geen alternatief beschikbaar was, kregen de deelnemers in plaats 
daarvan praktijkopdrachten om thuis uit te voeren. De casusregisseurs onderhielden in deze 
fase contact met de deelnemers. 

Vanaf september 2020 is de overstap naar fysieke taalles weer gemaakt. De uitvoerders voldoen 
aan de coronamaatregelen door middel van twee aan elkaar grenzende klaslokalen. De deelne-
mers verspreiden zich over die twee klaslokalen, waardoor men zich aan het maximumaantal per 
ruimte kan houden. Daarvoor hebben de gemeenten geld beschikbaar gesteld. Deelnemers die 
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te angstig zijn om te komen, of die ziek zijn, kunnen online deelnemen aan de taallessen. De do-
cent wilde graag klassikaal lesgeven, omdat zij ervan overtuigd is dat dat beter is voor de deel-
nemers. Sinds september 2020 zijn de lessen dus weer volledig fysiek, waarbij voor enkele deel-
nemers uitzonderingen gemaakt worden.  

In de praktijk bleek het lastig om invulling te geven aan de participatieactiviteiten: het was moei-
lijk om nieuwe vrijwilligerswerkplekken en taalstages te vinden voor deelnemers. Vrijwilligersba-
nen die de deelnemers vóór de pilot soms al hadden, zijn ook komen te vervallen. Er wordt door 
de casusregisseurs wel gezocht naar plekken, maar die zoektocht is nog niet voor alle deelne-
mers gelukt.  

2.3 Taalonderwijs 

Het taalonderwijs in de gemeente Berg en Dal en samenwerkende gemeenten bestaat ruwweg 
uit drie onderdelen: de klassikale taallessen, de individuele praktijkopdrachten en individuele 
begeleiding van een taalmaatje. De taallessen worden gegeven aan de hand van vaste thema’s. 
Ook in de workshops en excursies komt het element taal terug. 

Door de splitsing van klaslokalen die vanwege de coronamaatregelen tot stand is gekomen, 
moet de taaldocent haar taallessen anders inrichten dan gebruikelijk. De twee groepen ontvan-
gen gelijktijdig taalonderwijs. De taaldocent kan om de zoveel tijd van lokaal wisselen of vóór en 
na de pauze in andere klaslokalen lesgeven. De klassenassistenten blijven aanwezig in vaste lo-
kalen. Zij kunnen individuele aandacht aan de deelnemers geven. De taaldocent kan de verant-
woordelijkheid voor bepaalde taken of oefeningen bij de klassenassistenten leggen. Zo dragen 
ze bij aan gedifferentieerd onderwijs. 

Voor alle deelnemers, maar vooral voor de analfabete deelnemers, is gedifferentieerd onderwijs 
volgens de taaldocent cruciaal. De niveaus in de groep deelnemers lopen uiteen. In de groep 
deelnemers in Berg en Dal en samenwerkende gemeenten zitten zowel analfabete deelnemers 
als mensen die al op een iets hoger niveau Nederlands kunnen lezen en schrijven. A2-niveau 
komt bij enkele deelnemers in de groep voor, maar nooit op alle getoetste onderdelen van de 
inburgering.3 De analfabete deelnemers worden met name mondeling, en niet uit boeken, on-
derwezen in de Nederlandse taal. Met deze deelnemers neemt de docent vooral praktijkop-
drachten door. Bij de andere deelnemers kan ze die praktijkopdrachten ook aan lezen en schrij-
ven koppelen, al ligt de focus op spreken en luisteren. De analfabete deelnemers hebben een 
heel ander leertempo dan de rest van de deelnemers.  

De taaldocent richt haar taallessen zo praktisch mogelijk in. De focus ligt vooral op spreken en 
luisteren. Daarbij gebruikt de docent vooral de methode ‘Praat je mee’ van KleurRijker. De taal-
docent werkt volgens thema’s die zoveel mogelijk aansluiten op het dagelijks leven van de deel-
nemers. ‘Praat je mee’ ondersteunt in die thematische aanpak. Halverwege de pilot is de taaldo-
cent op zoek naar een nieuwe methode, omdat de oude methode voor de deelnemers wat te 

 

3 In het ene klaslokaal zitten deelnemers met een iets hoger taalniveau, in het andere de deelnemers met een lager taalni-
veau. 
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makkelijk is geworden. Ze gaan daar heel snel doorheen. Na het afronden van ‘Praat je mee’ 
gaat de docent hoogstwaarschijnlijk zelf oefeningen bedenken, omdat er geen vervolg op ‘Praat 
je mee’ beschikbaar is. 

Het liefst nodigt de taaldocent zo nu en dan een gastspreker uit om invulling te geven aan de 
thematische lessen, maar dat lukt niet altijd. Een gastspreker die erg aansprak was een huisarts, 
die goed op het niveau van de deelnemers over haar vak kon vertellen. Als er geen gastspreker 
beschikbaar is, vult de taaldocent het thema zelf in.  

De thematische praktijkopdrachten stonden al in de planning, maar zijn door corona een gro-
tere rol gaan vervullen. De deelnemers krijgen praktijkopdrachten in en buiten de les, in de 
vorm van huiswerk. Van de docent krijgen ze een strippenkaart mee met huiswerkopdrachten: 
ga naar de bibliotheek, ga naar het gezondheidscentrum, etc. De praktijkopdrachten kunnen de 
deelnemers alleen of met hun taalbuddy maken. Een deel van de deelnemers heeft een vrijwil-
lig(e) taalmaatje/taalcoach/taalbuddy toegewezen gekregen. Er zijn niet voldoende taalmaatjes 
om elke deelnemer van persoonlijke taalcoaching te voorzien. Taalmaatjes ondersteunen deel-
nemers bij het gebruik en het begrijpen van de Nederlandse taal in het dagelijks leven, buiten 
de taallessen om. De taalmaatjes kunnen gebruikmaken van lesboeken, maar gaan vooral in op 
de vragen en behoeften van de deelnemer zelf. Eén taalmaatje geeft als voorbeeld dat hij ‘zijn’ 
deelnemer helpt bij het interpreteren van brieven van de IND of van de energieleverancier. Het 
kan in sommige gevallen voorkomen dat deelnemers, ondanks dat zij een taalmaatje hebben, er 
toch voor kiezen om de praktijkopdrachten alleen uit te voeren. 

2.4 Participatieactiviteiten 

In Berg en Dal en samenwerkende gemeenten bestaat het onderdeel participatie niet uit één 
activiteit, maar een combinatie van activiteiten. Er is dus echt sprake van een pakket aan activitei-
ten. Daaronder vallen de praktijkopdrachten vanuit de taallessen, bepaalde excursies en work-
shops, maar ook vrijwilligerswerk, taalstages of activiteiten in de eigen wijk. Per deelnemer bekij-
ken de casusregisseurs welke participatieactiviteiten er in de gemeenten beschikbaar zijn en 
welke aansluiten op de wensen en vaardigheden van de deelnemers.  

Vrijwilligerswerk en taalstages vormen de kern van het participatieonderdeel. Casusregisseurs 
zoeken naar passende plekken. De casusregisseurs putten daarvoor uit hun eigen netwerk, uit 
het netwerk van de buddy’s van de deelnemers of zelfs uit het netwerk van de deelnemers zelf. 
Het coronavirus vormt hierbij een knelpunt: het blijkt erg lastig om mensen te matchen aan een 
werkplek. Werkgevers zijn afhoudend en de deelnemers zijn angstig. Bij het WerkBedrijf zijn al-
leen betaalde werkplaatsen beschikbaar, maar er is een taaleis gesteld van A2-niveau. Aan die 
taaleis kunnen de deelnemers (in deze fase van de pilot) niet voldoen. Het idee achter de partici-
patieplekken is wel dat de deelnemers na de pilot binnen diezelfde bedrijven doorstromen naar 
een vaste (vrijwilligers)werkplek. Het is dus zaaks dat er een goede link wordt gemaakt en dat de 
deelnemer gemotiveerd raakt van het bedrijf waar hij/zij aan het werk gaat. 

Omdat vrijwilligerswerk en taalstages nog niet goed van de grond zijn gekomen, ligt de focus nu 
op activiteiten in de eigen wijk. Het idee is dat deelnemers kleine activiteiten oppakken, zoals 
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boodschappen doen voor iemand anders of helpen op de basisschool. De casusregisseurs heb-
ben minder goed in beeld of deelnemers dit soort activiteiten uitvoeren. 

2.5 Excursies en workshops 

De excursies en workshops vormen een groot en nog flexibel in te vullen onderdeel van de pilot 
Z-route in Berg en Dal en samenwerkende gemeenten. Dit onderdeel moet de verbinding vor-
men tussen de onderdelen taal en participatie. Zoals eerder genoemd wordt gedurende de pi-
lot door het projectteam bepaald welke excursies en workshops er nog ingekocht moeten wor-
den.  

Er wordt geprobeerd de excursies zoveel mogelijk door te laten gaan, waar nodig in kleine 
groepjes. Voorbeelden van excursies zijn een museumbezoek, samen naar de kapper, naar de 
markt en naar een tweedehands winkel. Niet alle excursies kunnen doorgaan vanwege de co-
ronamaatregelen. Ter vervanging geeft de docent soms huiswerkopdrachten mee, die de deel-
nemers alleen of met hun taalmaatje kunnen uitvoeren. Daarnaast nodigt de taaldocent uit haar 
eigen netwerk gastsprekers uit. 

Ook worden workshops en trainingen ingekocht naar behoefte van de deelnemers. De training 
Eurowijzer is de eerste training die is ingekocht bij VluchtelingenWerk. Deze training bestaat uit 
vier tot vijf bijeenkomsten, elk met een ander thema. De doelstelling van de training is drieledig: 

1. Inzicht krijgen in je eigen inkomsten en uitgaven; 
2. Zelf onderbouwd financiële keuzes kunnen maken; 
3. Weten waar je terecht kunt met vragen over je financiën. 

De training Eurowijzer is pas gestart op het moment dat de casusregisseurs inschatten dat de 
deelnemers er genoeg basiskennis voor hadden. De training wordt in twee groepen gedoceerd: 
aan een groep van Arabische deelnemers (met name Syriërs) en aan een groep Eritrese deelne-
mers. Deze indeling is gemaakt omdat de trainer waar nodig vrijwillige tolken van Vluchtelingen-
Werk in kan zetten. De tolken staan extra verdieping van het lesmateriaal toe. Maar er is ook 
ruimte voor wat Nederlandse woorden die betrekking hebben op de training Eurowijzer, die no-
teert de trainer op het bord. De Arabische deelnemers hebben Eurowijzer al afgerond. De Eri-
trese deelnemers moeten nog starten.  

De trainer van Eurowijzer bereidt de lessen voor volgens een vaste planning, maar past de 
exacte inhoud wel aan op de behoeften en het niveau van de deelnemers. Daarmee geeft zij in-
vulling aan geïndividualiseerd maatwerk. Zo heeft de docent veel vragen gehad van de deelne-
mers over de uitkering. Ze heeft daar tijd aan besteed door zo goed mogelijk uit te leggen waar 
de deelnemers met hun vragen terecht kunnen in de gemeenten.  

Er is bovendien een koppeling gemaakt tussen de taallessen en de cursus Eurowijzer. Nadat 
bleek dat de deelnemers hun Eurowijzer-huiswerk niet alleen konden maken en één-op-één 
maatschappelijke begeleiding dankzij de coronamaatregelen niet mogelijk was, is besloten om 
voor het huiswerk tijd in te bouwen in de taallessen. Begeleiding van de taaldocent en de taal-
vrijwilligers is een geschikt alternatief gebleken voor de reguliere één-op-één begeleiding. 
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De trainer van Eurowijzer kan, na de training aan de Arabische groep te hebben gegeven, een 
paar specifieke opbrengsten van de cursus noemen. Allereerst hebben de deelnemers volgens 
haar meer inzicht in hun in- en uitgaven. Ze hebben meer vaardigheden ontwikkeld om die in- 
en uitgaven in balans te houden en hebben geleerd om meer ordelijk om te gaan met hun finan-
ciële administratie (waar de taalbuddy’s ook ondersteuning in kunnen bieden). Ten slotte weten 
ze beter bij wie in de gemeente ze hun financiële hulpvragen kunt stellen. Specifieke aandacht 
heeft de trainer besteed aan omgaan met phishing, met succes. De deelnemers hebben alle-
maal een certificaat Eurowijzer behaald door bij alle lessen aanwezig te zijn geweest. 

De gemeenten en casusregisseurs willen na Eurowijzer graag andere workshops inkopen zoals 
Digisterker, een cursus over mentale gezondheid en empowerment (er is nog geen specifieke 
aanbieder geselecteerd), en/of een workshop over ONA door het WerkBedrijf in de gemeente. 

2.6 Knelpunten 

Vooral de coronacrisis heeft in Berg en Dal en de samenwerkende gemeenten tot nieuwe knel-
punten geleid. Dat zijn de volgende: 

• Niet alle deelnemers hadden de benodigde materialen om deel te kunnen nemen aan 
de digitale lessen tijdens de coronacrisis. Daarnaast waren de digitale vaardigheden 
van de deelnemers aan het begin van de pilot over het algemeen erg laag. Daarom was 
de overstap naar digitaal onderwijs zwaar. Nadat de gemeenten ervoor hadden ge-
zorgd dat alle deelnemers laptops beschikbaar hadden, begon men op den duur toch 
te wennen aan het digitaal onderwijs.  

• Een groot deel van het participatiecomponent, namelijk het vrijwilligerswerk en de 
taalstages willen nog niet goed van de grond komen vanwege de coronacrisis. Er zijn 
weinig plekken beschikbaar of plekken zijn zelfs komen te vervallen. In plaats daarvan 
ligt de focus nu meer op kleine participatieactiviteiten van de deelnemers in de wijk. De 
casusregisseurs hebben niet goed zicht op deze kleinere activiteiten, ze zijn nog op 
zoek naar een manier om deze beter in kaart te brengen. Van ‘grote’ activiteiten zoals 
vrijwilligerswerk zijn zij beter op de hoogte.  

• De Z-route pilot in Berg en Dal en de samenwerkende gemeenten is erg arbeidsinten-
sief. Geïndividualiseerd, flexibel onderwijs kost middelen: geld, mensen en locaties.  

• Het is moeilijk gebleken om voldoende taalmaatjes te vinden. Een aantal is zelfs ge-
stopt vanwege de coronacrisis en heeft de begeleiding niet weer opgepakt. Daardoor 
heeft niet elke deelnemer in de pilot in Berg en Dal en samenwerkende gemeenten een 
eigen taalmaatje. 

• De taaldocent moet haar aandacht verdelen over twee klaslokalen. Dat is voor haar 
intensief. De klassenassistenten helpen wel om desondanks alle deelnemers voldoende 
aandacht te geven. 

Er zijn verder nog drie knelpunten die niet aan corona gerelateerd zijn, namelijk: 
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• Sommige uitvoerders vinden het lastig om te werken volgens een programma dat ad 
hoc vorm krijgt. In Berg en Dal wordt het programma gaandeweg ontwikkeld, geba-
seerd op de interesses van de deelnemers. De uitvoerders moeten daar ook flexibel in 
mee kunnen gaan. Zij hebben soms meer behoefte aan houvast. 

• Het materiaal van Eurowijzer is niet bedoeld voor analfabeten. Eurowijzer is een me-
thode die bij voorbaat weinig rekening houdt met analfabete deelnemers, omdat de 
methode vrij talig is. Er zijn wel degelijk analfabete deelnemers in Berg en Dal en sa-
menwerkende gemeenten, al heeft de trainer van Eurowijzer deze  mensen tot nu toe 
nog niet in haar klas gehad.  

• De taalbuddy’s zijn niet goed op de hoogte gebracht over het doel en over de samen-
hang van de Z-route pilot. Ze staan daarom op enige afstand van de rest van het traject 
en horen daar alleen over via ‘hun eigen’ deelnemers. Ze missen begeleiding. 

2.7 Succesfactoren 

Naast de bovengenoemde knelpunten, zien de uitvoerders in de pilot van de samenwerkende 
gemeenten ook een aantal belangrijke succesfactoren. Zij menen dat deze succesfactoren er-
voor zullen zorgen dat de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers toenemen. 
Dat zijn de volgende factoren: 

• De uitvoerders geloven dat de combinatie van taal en praktijk heel belangrijk voor de 
deelnemers zal zijn. Alle onderdelen van de pilot vervullen hun eigen rol; geen ervan 
kan weggelaten worden. Zo breng je een zogenaamde ‘taalrijke omgeving’ tot stand. In 
de samenwerkende gemeenten rondom deze deelnemers is de verwachting dat de 
participatieactiviteiten, liefst onder begeleiding van een buddy, veel bij zullen dragen. 
De gemeenten stellen vast dat het maatwerk voor de deelnemers van de Z-route inten-
sief is en ook budget vraagt, maar dat het op de lange termijn vruchten af zal werpen.  

• Het tweetal van casusregisseurs vervult de rol van spin-in-het-web in het geheel van 
organisaties rondom de deelnemers van de Z-route. Voor de deelnemers én voor de 
samenwerkende organisaties en gemeenten is het prettig om altijd naar hen te kunnen 
verwijzen. 

• Het geven van gedifferentieerd onderwijs werkt goed. In Berg en Dal en samenwer-
kende gemeenten is dit verwezenlijkt door een splitsing van taalgroepen én de inzet 
van klassenassistenten. Dit draagt bij aan het leerproces van de Z-route deelnemers, 
omdat iedereen de aandacht die hij of zij nodig heeft.
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 Best 
 
 

Best en de samenwerkende gemeenten Nuenen, Oirschot en Son en Breugel zijn eind augustus 
2020 met hun pilotactiviteiten begonnen. In de startfase van de evaluatie Z-route waren de plan-
nen van de gemeente Best en de samenwerkende gemeenten als volgt: 

De gemeente Best werkt samen met de Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD). De WSD 
is het re-integratie- en SW-bedrijf van de gemeente Best en een aantal omliggende gemeen-
ten. De WSD verzorgt de taallessen, de participatieactiviteiten en de persoonlijke begeleiding 
van de deelnemers. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een Yalla!Coach van de WSD. Een 
Yalla!Coach heeft zelf ook een migratie-achtergrond, waarin de deelnemers zich (hopelijk) 
kunnen herkennen en waarin ze zich kunnen spiegelen. Daarnaast heeft de Yalla!Coach in-
zicht in de culturele achtergrond van deelnemers en belemmeringen die daardoor kunnen 
ontstaan. Taallessen worden gegeven volgens de aanpak Taal-Doen, waar een aantal van de 
betrokken gemeenten al ervaring mee heeft opgedaan in het verleden. De kern van Taal-
Doen is leren door te doen en de deelnemers ‘onder te dompelen’ in de Nederlandse taal. 
Alle deelnemers volgen taalstages binnen het netwerk van de WSD, waarin werken en de taal 
leren samen komen. De deelnemers zijn op de taalstages gekoppeld aan taalbuddy’s, ge-
trainde collega’s die hen helpen bij het leren van de taal op de werkvloer. Daarnaast worden 
excursies en workshops voor de deelnemers georganiseerd waarbij lokale organisaties be-
trokken worden. 

 

Er zijn uiteindelijk vier hoofdcomponenten opgezet: 
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1. Klassikaal taalonderwijs 
2. Individuele taalstages 
3. Klassikale workshops PVT en KNM, het geheel aan workshops wordt samen een training 

genoemd  
4. Individuele Yalla!Coaching 

Deze activiteiten zijn voor een groot deel gebaseerd op een al bestaande aanpak waarin Taal-
Doen een centrale rol speelde: de gemeenten hadden relatief veel ervaring met de doelgroep 
van de Z-route.  

3.1 Samenwerking tussen gemeente en uitvoerende par-
tijen  

De uitvoering van de pilot Z-route ligt in de betrokken gemeenten bij de WSD en de regie ligt 
bij de gemeenten en in het bijzonder bij de gemeente Best. De WSD is een al langer bestaand 
re-integratie- en SW-bedrijf voor negen gemeenten binnen de driehoek Den Bosch-Tilburg-
Eindhoven. Daaronder vallen ook de vier samenwerkende gemeenten die zich hebben inge-
schreven voor de pilot Z-route. De gemeentelijke projectleider is werkzaam in de gemeente 
Best, maar er is ook een tweede projectleider aangewezen bij de WSD. Vanuit de overige drie 
gemeenten zijn ook in meerdere of mindere mate beleidsmedewerkers betrokken.  

Alle uitvoerders van de pilot – Yalla!Coaches, taaldocenten en teamleiders/werkcoaches op de 
werkvloer, buddy’s, etc. – werken bij de WSD. Daardoor weten ze elkaar goed te vinden als zich 
problemen voordoen rondom de deelnemers. Recent is er besloten om regelmatig bilateraal te 
overleg te laten plaatsvinden tussen de uitvoerders onderling. Zo geven de samenwerkende ge-
meenten structureler vorm aan de korte lijntjes. Directe aanleiding voor dit bilaterale overleg 
was dat er ook behoefte was aan updates rondom de deelnemers als er géén sprake was van 
problemen. Zo is het makkelijker om ook positief nieuws (of geen nieuws) te delen. 

Tussen de vier samenwerkende gemeenten vindt er regelmatig afstemming plaats tijdens vier-
wekelijkse stuurgroepen en uitvoeringsgroepen. Naast deze afstemming leggen de gemeenten 
eigen accenten; het staat de gemeenten vrij om beargumenteerd af te wijken van de plannen. 
Daarom bestaan er kleine verschillen tussen de gemeenten wat betreft de uitvoering van de Z-
route pilots, zoals in de onderlinge afstemming met klantmanagers. 

3.2 Belangrijkste aanpassingen door corona(maatregelen) 

Omdat de deelnemers en uitvoerders van de pilot in Best en samenwerkende gemeenten bij 
aanvang van de eerste lockdown nog niet persoonlijk kennis met elkaar hadden gemaakt, is er-
voor gekozen om de activiteiten van de pilot uit te stellen tot een later moment. De uitvoerders 
betwijfelden namelijk dat groepsvorming online zou gaan plaatsvinden, dus hebben zij besloten 
om te wachten tot er weer iets fysiek vormgegeven kon worden. Alleen de persoonlijke begelei-
ding door de Yalla!Coaches werd wel opgestart. Vanaf 31 augustus 2020 zijn de andere drie ac-
tiviteiten, namelijk de taallessen, taalstages en workshops, van start gegaan. Sindsdien is niet af-
geweken van de planning. 
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Sinds september 2020 is er één grote aanpassing in de pilot geweest: de fysieke locatie waar 
wordt lesgegeven, is gewijzigd. De oorspronkelijke ruimte bij de gemeente bleek te klein van-
wege de afstandsregels. Daarom vinden de taallessen en workshops nu plaats in een theater. 
Corona vormt ook een belemmering bij de uitvoering van excursies, die oorspronkelijk ook on-
derdeel van de plannen waren.  

3.3 Yalla!Coaching 

Yalla!Coaching vormt een essentieel onderdeel van de pilot in Best, Nuenen, Oirschot en Son en 
Breugel. Eens in de twee weken hebben de Yalla!Coaches een één-op-één-gesprek met de 
deelnemers van ongeveer een halfuur, veelal in de eigen taal van de deelnemers. Bij dat ge-
sprek mag alles aan bod komen wat er speelt in het leven van de deelnemer en in de activiteiten 
binnen de Z-route. De Yalla!Coaches steken dat gesprek optimistisch in, zodat ze de deelnemer 
perspectief kunnen bieden. De Yalla!Coaches stimuleren aan de hand van hun gesprekken de 
deelnemers in hun weg naar werk, participatie en/of activering, afhankelijk van wat het hoogst 
haalbare is voor de deelnemer. Daarbij verwijzen de coaches door naar andere partijen in de 
gemeente waar dat nodig lijkt.  

Persoonlijke begeleiding vindt in alle pilotgemeenten van de Z-route in een bepaalde vorm 
plaats. De Yalla!Coaches in de gemeente Best en de samenwerkende gemeenten voegen daar 
een cultureel element aan toe. Deze coaches hebben zelf een migratieachtergrond en zijn dus 
beter wegwijs in de culturele achtergrond van de deelnemers dan de andere betrokken uitvoer-
ders van de pilot Z-route in Best en samenwerkende gemeenten. De Yalla!Coaches merken dat 
de deelnemers zich in hogere mate herkennen in en zich in hogere mate erkend voelen door 
begeleiders met eenzelfde culturele achtergrond. De deelnemers ervaren – zeker bij de start van 
het programma – wat meer afstand tot de begeleiders in de pilot die geen culturele achtergrond 
delen. De vertrouwensband tussen deelnemers en Yalla!Coaches kwam snel tot stand. Bij de 
start van de pilot heeft de voorsprong van de Yalla!Coaches geholpen om snel randvoorwaarde-
lijke zaken zoals kinderopvang en vervoer naar de leslocatie in orde te brengen, zodat de rest 
van de pilot zo soepel mogelijk kon verlopen.  

Het is daarnaast een taak van de Yalla!Coaches om de deelnemers te motiveren. Dat doen ze 
niet alleen door de bovenstaande randvoorwaarden te regelen, maar ook door persoonlijke 
aandacht te tonen aan de deelnemers en door hen nauwkeurig uit te leggen hoe de Z-route en 
de individuele activiteiten waardevol kunnen zijn. In de toekomst gaan de gemeenten voor elke 
inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen en wordt maatschappelijke be-
geleiding van inburgeraars belegd bij vluchtelingenwerk van welzijnsorganisatie LEVgroep 
(waaronder LEV Best, LEV Nuenen, LEV Oirschot en LEV Son en Breugel). Deze toevoegingen 
aan de inburgering vervullen al een deel van de functies die de Yalla!Coaches nu hebben: het in 
brede zin leren kennen van de deelnemers en hun maatschappelijke begeleiding. In november 
2020 kijken de deelnemende gemeenten of er ook in de toekomst een rol weggelegd zal zijn 
voor de Yalla!Coaches.  
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3.4 Taalonderwijs 

Er zijn twee taaldocenten in de vier samenwerkende gemeenten: de een geeft les in de gemeen-
ten Nuenen en Son en Breugel, de andere in de gemeenten Best en Oirschot. Taallessen zijn 
sinds september 2020 driemaal per week.  

In Best en de samenwerkende gemeenten maken de taaldocenten gebruik van de taalmethode 
‘Praat je mee’ van KleurRijker. Dat is een spreek- en luistermethode, dus schrijven en lezen ko-
men minder aan bod. ‘Praat je mee’ werd ook binnen de aanpak Taal-Doen gebruikt. De deelne-
mers hebben volgens de taaldocenten wel behoefte aan les in lezen en schrijven, maar er is nog 
maar weinig ruimte voor geweest in de pilot. De methode ‘Praat je mee’ richt zich immers meer 
op spreek- en luistervaardigheid, de aandacht voor lezen en schrijven is beperkt. Taaldocenten 
kunnen wel naar eigen inzicht invulling geven aan lees- en schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld door 
zinnen op het bord te schrijven.  

De taaldocenten vullen waar mogelijk de ‘Praat je mee’-methode aan met Total Physical Res-
ponse (TPR), waarbij alle zintuigen en het hele lijf betrokken worden bij de les. Voorbeelden 
daarvan zijn het laten zien van objecten in de klas die aan een thema gerelateerd zijn (bijv. medi-
cijndoosjes als het over gezondheidzorg gaat) of op uitjes gaan. Dan blijft het niet alleen bij the-
orie. De docenten hebben gemerkt dat dat goed aansluit op de doelgroep. De ‘Praat je mee’-
methode geeft voorbeelden van TPR-oefeningen, maar de docenten verzinnen die ook zelf. 
Daarnaast bouwen zij gezamenlijk aan een werkvormenbank met voorstellen voor praktische op-
drachten. 

In Best willen de uitvoerders de deelnemers graag ‘onderdompelen in de Nederlandse taal’. De 
taallessen zijn daar onderdeel van, maar ook de taalstages en training spelen een rol in dat prin-
cipe. Om de deelnemers echt onder te dompelen in de Nederlandse taal, is het voor de uitvoer-
ders belangrijk dat alle activiteiten goed op elkaar aansluiten. Het feit dat alle uitvoerders werk-
zaam zijn bij de WSD, waaronder de taaldocenten, speelt dat alomvattende in de hand. Maar er 
worden in Best ook onderlinge communicatielijnen opgezet zodat er uitwisseling van thema’s 
kan plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is het contact tussen de taaldocenten en de werkcoa-
ches en taalbuddy’s (verantwoordelijk voor de taalstage). Als er thema’s zijn die minder goed 
aanslaan bij de deelnemers, maar die toch belangrijk gevonden worden door de taaldocenten, 
kunnen de taaldocenten ook de werkcoaches of taalbuddy’s inseinen om op de werkvloer nog 
eens extra op het belang van de betreffende thema’s te wijzen. Vice versa kunnen de begelei-
ders op de werkvloer ook aan de taaldocenten laten weten waar de deelnemers nog moeite 
mee hebben tijdens hun taalstage. Dit contact bevindt zich nog in de opstartfase in sommige ge-
meenten en is wat verder gevorderd in andere.  

De taaldocenten weten de persoonlijke begeleiders, de Yalla!Coaches te vinden als er proble-
men opspelen in de taalles. Dat wil zeggen, problemen die niet gerelateerd zijn aan de taalles-
sen, maar die wel invloed zouden kunnen hebben op het succes van de Z-route en van het taal-
onderwijs in het bijzonder. Voorbeelden daarvan zijn toetsingsangst en angst voor straf door de 
taaldocent.  

De taaldocenten spreken in hun les alleen maar Nederlands. Als een deelnemer een woord in 
het Nederlands niet kent, moedigen de taaldocenten de deelnemer aan om dit woord dan maar 
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zo goed mogelijk uit te leggen. De taaldocenten merken daarbij wel op dat dit de deelnemers 
die al een woordje Nederlands spreken veel eenvoudiger afgaat dan de mensen die nog geen 
basisniveau Nederlands hebben. Het is daardoor moeilijker voor de taaldocenten om mensen 
de taal aan te leren die nog helemáál geen Nederlands kunnen. De stap van A0 naar pre-A1 lijkt 
relatief groot te zijn. 

3.5 Participatieactiviteiten 

Taalstages vinden voor een groot deel plaats bij organisaties die samenwerken met de WSD, zo-
als kringloopwinkel Het Goed. De WSD biedt taalstageplekken voor maximaal zes maanden. In 
elke gemeente heeft de WSD een aantal locaties in beheer, maar het zijn er per gemeente grof-
weg drie à vier. Op dit moment kan één taalstageplek van de WSD deelnemers ontvangen. An-
dere participatieplekken waren wel beschikbaar, maar boden geen werk dat aansloot op de 
competenties van de deelnemers. Eén bedrijf bood bijvoorbeeld werk dat voor de deelnemers 
van de pilot Z-route fysiek te zwaar was. Binnen de werkplek die zowel beschikbaar is als pas-
send werk biedt, zijn er wel verschillende onderdelen van het werk waaruit de deelnemers kun-
nen kiezen: sorteren, schoonmaken, in de winkel plaatsen, etc. Taalbuddy’s begeleiden de deel-
nemers bij het leren van taal op de werkvloer. 

Het is aan de Yalla!Coaches om de deelnemers aan een passende taalstageplek te koppelen. 
Op de werkvloer is de begeleiding van de deelnemers in handen van de werkcoaches, teamlei-
ders en taalbuddy’s. Zij kunnen wel weer problemen communiceren richting de Yalla!Coaches, 
als zij deze niet zelf direct kunnen oplossen. Yalla!Coaches vragen ook aan de deelnemers hoe 
het ervoor staat met hun taalstage, zodat zij vroegtijdig problemen kunnen signaleren. Zoals eer-
der genoemd vangen ook de taaldocenten in hun lessen soms het een en ander op over het ver-
loop van de taalstages. 

Werk buiten de werkbedrijven van de WSD wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd ter bevordering 
van de motivatie van de deelnemers. Yalla!Coaches regelen dat ook werk buiten de Z-route pilot 
aan de voorwaarden voor een participatieactiviteit voldoet. Er moet dan bijvoorbeeld een bege-
leider op de werkvloer zijn die zich bezighoudt met de taalvaardigheid van de deelnemer. Als 
werk buiten de Z-route aan de voorwaarden voldoet, hoeven er binnen de pilot Z-route minder 
uren taalstage vervuld te worden en de deelnemer kan ook tijdens de pilot zijn/haar betaalde 
baan behouden. Er zijn middelen om in het geval van een betaalde baan een buddy door WSD 
op te laten leiden voor de deelnemer. Dat is tot november 2020 één keer voorgekomen. 

3.6 Maatschappelijke training 

In Best en samenwerkende gemeenten geven trainers van de WSD een zogenaamde training 
PVT en KNM. De training bestaat uit 26 workshops. In deze workshops worden normen en waar-
den, werk, etc. besproken door de trainers van de WSD. De training wordt zoveel mogelijk ge-
linkt aan het dagelijks leven van de deelnemers. Zo selecteren trainers onderwerpen waarvan zij 
denken dat deze relevant zijn voor de deelnemers, hierbij hebben de wensen en vragen van de 
deelnemers prioriteit bij de invulling van de lessen. In de eerste instantie vragen de trainers aan 
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de deelnemers of zij iets willen bespreken, maar de trainers houden wel altijd een onderwerp 
achter de hand mocht er geen inbreng zijn.  

Omdat in de training onderwerpen worden besproken die soms erg complex zijn voor de deel-
nemers, maken de trainers zo nu en dan gebruik van tolken. In Nuenen en Son wordt soms een 
tolk Tigrinya ingezet, in Best en Oirschot een tolk Arabisch. Daardoor worden de gesprekken 
met de deelnemers iets verdiepender. De WSD wil het gebruik van tolken zo snel mogelijk af-
bouwen, zodat de deelnemers volledig op het Nederlands moeten steunen.  

3.7 Knelpunten 

Knelpunten kwamen in Best pas in september 2020 echt naar voren. De Yalla!Coaches hadden 
daarvoor wel overlegd met de deelnemers over hun deelname aan de pilot, maar zij hebben 
hun tijd voornamelijk gebruikt om de deelnemers te leren kennen en het sociaal netwerk in kaart 
te brengen. Praktische belemmeringen zijn wel degelijk besproken, voor zover de deelnemers 
daar al een inschatting van konden maken. Het grootste deel van de belemmeringen werd pas 
echt duidelijk toen de pilot écht van start ging, september 2020. De volgende zijn naar voren 
gekomen: 

• Kinderopvang en vervoer waren al meteen een knelpunt. Als oplossing heeft de WSD 
de deelnemers van de pilot Z-route fietslessen aangeboden en heeft de gemeente ver-
goeding geregeld voor het openbaar vervoer. Voor een aantal deelnemers kon in de 
eerste instantie een taxi geregeld worden. Ook moest kinderopvang geregeld worden, 
omdat veel deelnemers hier van tevoren nog geen gebruik van hadden gemaakt. De 
Yalla!Coaches hebben voor elke deelnemer een passende locatie voor kinderopvang 
geselecteerd en de kinderopvang in samenwerking met de gemeente geregeld. Inmid-
dels vormen deze randvoorwaarden geen knelpunt meer. 

• De taalstages vormen de grootste uitdaging in de gemeente Best. De WSD heeft maar 
een beperkt aanbod aan bedrijven waar de deelnemers hun taalstage kunnen volgen. 
Daar komt nog bovenop dat een deel van deze beschikbare bedrijven door de corona-
maatregelen gesloten moest blijven. Volgens sommige uitvoerders vinden de deelne-
mers het soms vervelend dat hun taalstageplek niet lijkt aan te sluiten op hun specifieke 
voorkeuren en vaardigheden. Het is dan aan de Yalla!Coaches om de keuze voor een 
taalstageplek voor de deelnemers te onderbouwen. 

• De deelname van de statushouders uit de betrokken gemeenten wordt in de eerste in-
stantie gestut door de Participatiewet, en vervolgens hebben de Yalla!Coaches de deel-
nemers er ook zelf van overtuigd dat de Z-route bij kan dragen aan hun leven en werk 
in Nederland. Maar er zijn nog altijd deelnemers die niet erg gemotiveerd zijn, of die 
naar aanleiding van gebeurtenissen in hun persoonlijk leven hun motivatie verliezen. 
Best en de samenwerkende gemeenten weten nog niet zeker hoe ze met deze mensen 
om willen gaan. Ongemotiveerde deelnemers hebben ook invloed op de algehele 
sfeer in de groep. De uitvoerders moeten telkens overwegen of ze de ongemotiveerde 
deelnemers loslaten, of toch blijven pushen om mee te doen. 

• De taaldocenten vinden het lastig om om te gaan met de verschillende taalniveaus in 
hun gemeenten. Het verschil tussen deelnemers/deelnemers op absoluut A0-niveau en 
mensen die al een paar woordjes Nederlands spreken, is volgens de docenten erg 
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groot. Je moet tegelijkertijd uitdaging kunnen bieden én op instapniveau les kunnen 
geven. Omdat hun groepen deelnemers zijn ingedeeld aan de hand van de gemeenten 
waarin zij woonachtig zijn, lopen de niveaus erg door elkaar. 

• De inzet van tolken wordt om twee redenen als ingewikkeld ervaren door de uitvoer-
ders. Allereerst ligt het lestempo lager doordat al het materiaal telkens eerst naar de 
moedertaal van de deelnemers vertaald moet worden en vervolgens, als er vragen ge-
steld worden, ook weer terug naar het Nederlands. Daarnaast zijn er binnen dezelfde 
groep deelnemers die Arabisch spreken, maar ook deelnemers die alleen Tigrinya of 
een andere taal spreken. De tolken van de WSD spreken elk maar één taal. Een tolk kan 
dus nooit aan de behoeften van alle deelnemers tegelijkertijd voldoen. Een tolk sluit 
dan niet op alle taalgroepen aan, en een tolk voor maar één taalgroep is niet wenselijk. 
Toch is de inzet van tolken wel noodzakelijk, omdat de inhoud van de training anders 
niet goed landt bij de deelnemers. In principe wordt er verder zo min mogelijk gebruik 
gemaakt van tolken.  

• De trainers PVT/KNM hebben gemerkt dat de deelnemers aan het einde van de dag, ná 
de taallessen, weinig gemotiveerd zijn voor de workshops. De deelnemers vinden de 
training wel leuk en interessant, maar hebben tegen die tijd nog maar weinig energie 
over. De trainers moeten alles uit de kast halen om de aandacht van de deelnemers er 
na zo’n lange dag bij te houden.  

• In sommige gemeenten hebben klantmanagers – in principe alleen betrokken bij de Z-
route waar het randvoorwaarden betreft zoals kinderopvang, vervoerskosten en de mo-
tivatie van de deelnemers – meer behoefte aan kennis over wat er tijdens de pilot ge-
beurt. Ná de pilot dragen de Yalla!Coaches de deelnemers weer over aan hun respec-
tievelijke klantmanagers, maar tijdens de pilot ligt de persoonlijke begeleiding groten-
deels bij de Yalla!Coaches. Om de zoveel tijd informeren de beleidsmedewerkers van 
de gemeenten de klantmanagers in de gemeenten in kwestie, maar die periodieke 
voorlichting is voor sommige klantmanagers onvoldoende gebleken. Frequentere mon-
delinge informatievoorziening is nog lastig gebleken, omdat de klantmanagers het al 
erg druk hebben en daardoor weinig tijd kunnen vrijmaken voor communicatie over de 
Z-route pilot. Daartegenover staat het de uitvoerders van Z-route ook tegen om de 
klantmanagers op de hoogte te houden door alle vorderingen binnen de pilot schrifte-
lijk bij te houden. Naar eigen zeggen willen zij niet ‘verzanden in administratief werk’ 
om de klantmanagers op de hoogte te houden. De gemeenten zoeken nog naar een 
goede oplossing voor dit vraagstuk.   

3.8 Succesfactoren 

Naast de bovengenoemde knelpunten en randvoorwaarden, zien de uitvoerders in de pilot van 
de samenwerkende gemeenten ook een aantal belangrijke succesfactoren. Zij menen dat deze 
succesfactoren ervoor zullen zorgen dat de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de deelne-
mers toenemen. Dat zijn de volgende factoren: 
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• De functies die door de Yalla!Coaches vervuld worden, zijn volgens de uitvoerende 
partijen heel relevant voor het succes van de pilot.4 Onder die functies vallen het weg-
nemen van belemmeringen, de persoonlijke begeleiding en het bieden van een cen-
traal aanspreekpunt. Yalla!Coaches kunnen op efficiënte wijze belemmeringen bij de 
deelnemers boven tafel krijgen. Zonder hen zouden die belemmeringen tot meer uitval 
hebben geleid, vermoed men. De individuele, cultureel sensitieve begeleiding van 
de coaches is ook belangrijk en motiverend voor de deelnemers. De Yalla!Coaches sti-
muleren de deelnemers om stappen te zetten richting (vrijwilligers)werk of andere vor-
men van participatie. De Yalla!Coach vormt bovendien een helder aanspreekpunt voor 
de deelnemers én voor de betrokken partijen. Dat voorkomt verwarring en werkt stabili-
teit en vertrouwen in de hand. Zij vervullen een brugfunctie tussen de deelnemers en 
de andere uitvoerders van de pilot. In het team met o.a. trainers en taaldocenten vervul-
len de Yalla!Coaches een essentiële functie. 

• De taaldocenten (maar ook de projectleider) hebben veel ervaring met de doelgroep 
vanuit de aanpak van Taal-Doen. Daarin werden ook taal en participatie gecombi-
neerd. De taaldocenten hebben echt feeling met de doelgroep en hoeven maar weinig 
nieuwe vaardigheden aan te leren om de deelnemers van de Z-route pilot geschikt on-
derwijs te bieden. Zij hebben al een flink instrumentarium van mogelijke enerverende 
en praktijkgerichte oefeningen opgebouwd.  

• Het is profijtelijk dat alle uitvoerders in Best en de samenwerkende gemeenten onder 
één organisatie, namelijk de WSD vallen. Zowel taaldocenten, coaches, trainers, werk-
gevers en buddy’s werken voor de WSD. Het contact tussen hen is dan ook zo gelegd 
en verweving van de activiteiten voor de deelnemers komt veel eenvoudiger tot stand. 
Voorbeeld daarvan is het contact tussen taaldocenten en taalbuddy’s op de participa-
tieplek.  

• De deelnemers vinden de training PVT en KNM volgens de projectleider erg leuk en 
interessant. De informatie die daarin besproken wordt, is voor hen vernieuwend. Het is 
nog niet helemaal duidelijk of dit ook het onderdeel is waar ze het meeste baat bij heb-
ben. Ook zijn de deelnemers vaak moe bij de training, die immers aan het einde van de 
dag gegeven wordt.  

• Een bonus is de beheerder van de nieuwe locatie waar de taallessen worden gegeven, 
het theater. Deze beheerder heeft toevallig heel veel affiniteit met de doelgroep. Daar-
naast heeft hij een breed netwerk in de buurt en heeft hij veel ideeën over activiteiten 
en uitjes voor de deelnemers. Kennis van de wijk/gemeente bij de uitvoerders is ook 
een succesfactor. 

 

4 Het kan zijn dat deze functies in de toekomst bij één of meerdere alternatieve partijen belegd worden. De toegevoegde 
waarde van Yalla!Coaching ten opzichte van bijvoorbeeld maatschappelijke begeleiding wordt door Best en de samenwer-
kende gemeenten nog onderzocht. 
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 Enschede 
 
 

In het eerste tussenrapport, waarvoor het onderzoek liep tussen januari en maart 2020, beschre-
ven we de plannen van de samenwerkende gemeenten Enschede, Hof van Twente, Losser, Ol-
denzaal en Dinkelland als volgt: 

De gemeente Enschede heeft de uitvoering van de pilot voor een deel belegd bij ROC van 
Twente: die verzorgt het taalonderwijs en de begeleiding. M-Pact verzorgt de maatschappe-
lijke begeleiding in acht modules, genaamd ‘Doe mee in Twente’. Aan de hand van de modu-
les gaan deelnemers op excursie of volgen een activiteit. Sportaal verzorgt het programma 
Life Goals, waarmee deelnemers bewegingsonderwijs krijgen en op bezoek gaan bij sportver-
enigingen. Het idee achter Life Goals is dat deelnemers letterlijk in beweging komen, zich 
daardoor fitter gaan voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. Van zowel ‘Doe mee in Twente’ 
als Life Goals wordt verwacht dat deelnemers hun eigen gemeente (waaronder Enschede) be-
ter leren kennen en zodoende zelfredzamer worden. Specifiek voor Lifegoals geldt dat er veel 
aanbod van vrijwilligerswerk bij sportverenigingen is. 

 

In de volgende paragrafen beschrijven we hoe de pilot van de samenwerkende gemeenten er-
uitzag in oktober/november 2020. 
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4.1 Samenwerking tussen gemeente en uitvoerende par-
tijen 

In Enschede en de samenwerkende gemeenten ligt de regie bij de gemeente Enschede. De uit-
voering is verdeeld onder de vier betrokken partijen: de gemeente, ROC van Twente, M-Pact en 
Sportaal. De gemeente is ook uitvoerend in de zin dat de klantmanagers van de deelnemers (in 
uiteenlopende mate) betrokken zijn bij de pilot. ROC van Twente levert taaldocenten, M-Pact le-
vert trainers, en Sportaal levert sportcoaches. Eens in de twee à drie weken komt de regiegroep 
bestaande uit de vier partners bijeen voor overleg. Daarnaast vindt overleg op uitvoerend ni-
veau plaats.  

Er zijn ook driegesprekken met de deelnemer, de taaldocent van ROC van Twente en de klant-
manager. Soms sluiten de docent van Sportaal en/of M-Pact aan bij het gesprek. Sommige klant-
managers moeten door de projectleider in zekere zin wakker geschud worden, zij zijn wat min-
der actief betrokken dan de bedoeling was.  

Het programma voor de deelnemers kent veel samenhang tussen de verschillende activiteiten. 
De thema’s van de activiteiten worden op elkaar afgestemd. Dat was ook expliciet de bedoeling 
van de uitvoerende partijen. De taallessen vinden ’s ochtends plaats, de lessen van M-Pact of 
Sportaal in de middag. Er is afgesproken dat de taallessen de deelnemers zo goed mogelijk 
voorbereiden op de modules ’s middags. Onderling hebben de uitvoerders een basisplanning 
van hoofdthema’s opgesteld, op basis waarvan zij hun lesprogramma’s hebben opgesteld. Alle 
partijen proberen binnen die hoofdthema’s flexibel in te spelen op de behoeften van de deelne-
mers. Aan het begin van de pilot verliep dit nog stroef: de ene partij stelde zich hierin veel flexi-
beler op dan de andere, waardoor de samenhang tussen de programmaonderdelen onder druk 
kwam te staan. Er was regelmatig extra afstemming nodig over de precieze invulling van de 
hoofdthema’s en daarmee samenhangend moesten aanpassingen in de invulling van de lessen 
gedaan worden. Inmiddels zijn daar nadere afspraken over gemaakt.  

4.2 Belangrijkste aanpassingen door corona(maatregelen) 

De pilot van Enschede en de samenwerkende gemeenten liep al een tijdje toen de eerste lock-
down ingevoerd werd in maart 2020. Zo heeft ROC van Twente vijf weken lang regulier les kun-
nen geven aan de huidige groep deelnemers.  

In de eerste maanden van de coronacrisis lag de focus op het contact houden met de deelne-
mers. De gemeentelijke klantmanagers zijn, vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan, 
langer betrokken gebleven bij de pilot om de uitgenodigde statushouders te blijven motiveren 
om mee te doen. Ook de andere uitvoerders hebben tijdens de eerste fase van de coronacrisis 
actief contact onderhouden met de deelnemers. Dat deden ze door belschema’s te maken, zo-
dat de deelnemer elk van de begeleiders zo nu en dan sprak. De les was: als je het contact on-
derbreekt, raakt iemand makkelijk uit beeld.  

Ook experimenteerden de taaldocenten en trainers van M-Pact tijdens deze periode met online 
lessen. M-Pact en ROC van Twente gaven bijvoorbeeld les door middel van videogesprekken op 
WhatsApp. Er werd veel aandacht besteed aan de digitale vaardigheden van de deelnemers, 
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omdat die randvoorwaardelijk waren om de lessen te kunnen volgen. De digitale vaardigheden 
van de deelnemers waren niet sterk genoeg om meteen een digitale doorstart van de pilot te 
maken.  

Zodra dat mogelijk was, wilden de uitvoerders weer fysiek gaan lesgeven. Ook de deelnemers 
hadden daar veel behoefte aan. Omdat de coronamaatregelen beperkingen van het aantal 
deelnemers in een lokaal inhielden, is besloten om de groep deelnemers in tweeën te splitsen, 
zodat er maximaal acht deelnemers in het lokaal zouden zijn. Dit geldt voor de taallessen, maar 
ook voor de lessen van M-Pact en Sportaal. Dit heeft tot gevolg gehad dat het programma voor 
alle deelnemers is gehalveerd. Het komt neer op één uur sportles, twee uur maatschappelijke 
modules en vijf uur taalles per week, waar dat eigenlijk het dubbele had moeten zijn. Dit komt 
omdat de gemeenten geen middelen beschikbaar hadden om het dubbele aantal lesuren in te 
kopen. 

De halvering van het programma vinden de uitvoerders lastig, want zij moeten in de helft van de 
tijd de volledige stof aan de deelnemers bijbrengen. Omdat de uitvoering in de huidige vorm 
nog niet optimaal is, werken de samenwerkende gemeenten toe naar een hybride vorm van on-
derwijs, waarbij de helft van de groep fysiek aanwezig is en de helft online aan dezelfde les deel-
neemt. Zo hopen de uitvoerders toch weer het geplande aantal uren les te gaan geven. De taal-
docenten ontvangen een speciale training om gelijktijdig hun aanbod aan te passen op fysiek 
aanwezige leerlingen én leerlingen die online aanhaken. Die opzet werkt uiteraard niet voor alle 
activiteiten in de samenwerkende gemeenten: Life Goals is digitaal niet mogelijk. Sportaal zal 
het halve aantal lesuren blijven geven zolang de coronamaatregelen gelden. 

Een aantal activiteiten is vanwege corona nog niet van de grond gekomen. Ten eerste kunnen 
excursies en lessen van gastsprekers binnen de modules maatschappelijke thema’s van M-Pact 
voor het merendeel niet doorgaan, behalve soms een digitale variant: een online gastspreker of 
een virtuele rondleiding. Ten tweede is het erg lastig gebleken om vrijwilligerswerk voor de 
deelnemers te vinden. De enige deelnemers die nu een participatieplek hebben, zijn de deelne-
mers die voor de pilot zelf al een (vrijwilligers)werkplek hadden. Zowel deelnemers als werkge-
vers zijn op dit moment terughoudend met het aangaan van nieuwe afspraken over stages of 
(vrijwilligers)werkplekken.  

4.3 Taalonderwijs 

ROC van Twente heeft vier taaldocenten ingezet voor de Z-route pilot. De groep deelnemers 
heeft een eigen hoofddocent/mentor, de andere docenten vullen die hoofddocent aan. De 
mentor en klantmanager voeren samen het driegesprek met de deelnemers.  

De taaldocenten houden zich in hun lessen aan de vooraf opgestelde thematische planning. Bin-
nen die thema’s bieden zij maatwerk. De docenten zoeken het materiaal dat in de eerste instan-
tie aansluit op de hoofdthema’s, en vervolgens op de specifiekere behoeften van de deelne-
mers. Vaak maken de docenten gebruik van ‘Praat je mee’ van KleurRijker, maar de docent kan 
ook op zoek gaan naar aanvullend materiaal. Het liefst verzamelen de docenten veel visueel ma-
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teriaal, zoals filmpjes. ‘Praat je mee’ stelt dat soort materiaal beschikbaar. Volgens de taaldocen-
ten is de voorbereiding van de lessen daardoor intensief, maar het geeft ook energie om op 
deze manier met de groep deelnemers bezig te zijn.  

In de les hebben de taaldocenten ook enige aandacht voor lezen en schrijven, maar alleen als 
de deelnemers daar zelf klaar voor zijn. De nadruk ligt allereerst op spreken en luisteren. Som-
mige deelnemers willen bijvoorbeeld graag leren om formulieren van de gemeente in te vullen 
of briefjes van de school van hun kinderen te begrijpen. Zodra een deelnemer die behoefte uit, 
proberen de docenten voor die deelnemer wat meer schrijf- en leesoefeningen in te brengen. 
Ook dat is een kwestie van maatwerk. 

Er is in het taalonderwijs in Enschede meer aandacht gekomen voor digitale vaardigheden. In de 
eerste helft van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 bleken digitale vaardigheden een rand-
voorwaarde om de lessen te kunnen volgen. Maar ook vanaf de fysieke doorstart in september 
2020 bleef die aandacht bestaan. De deelnemers hebben daar zelf behoefte aan: zij willen bij-
voorbeeld bij hun DigiD kunnen of huursubsidie kunnen aanvragen. Het is ook van belang voor 
de hybride onderwijsvorm die binnenkort geïntroduceerd gaat worden, dat deelnemers online 
kunnen deelnemen. De taaldocenten besteden momenteel aandacht aan hulpvragen van deel-
nemers over onder andere digitale vaardigheden. ROC van Twente zou de behandeling van dit 
soort hulpvragen liever aan M-Pact over laten. 

Omdat de deelnemers elk nog maar de helft van de geplande uren taalonderwijs in het leslokaal 
krijgt, geven de taaldocenten ook huiswerkopdrachten mee. Die huiswerkopdrachten nemen 
ongeveer twee uur per week in beslag. De meeste deelnemers moeten het huiswerk alleen ma-
ken. Sommige deelnemers hebben een taalmaatje van buiten de Z-route die hen kan assisteren. 
De meeste deelnemers vinden het erg lastig om deze huiswerkopdrachten af te ronden. Slechts 
enkelen – veelal de deelnemers die het meest gemotiveerd zijn óf een taalmaatje hebben – kun-
nen zelfstandig de opdrachten maken. 

4.4 Modules maatschappelijke thema’s 

De lessen van M-Pact vinden in de middag, aansluitend op het taalonderwijs plaats. M-Pact 
maakt gebruikt van de van tevoren afgesproken hoofdthema’s. Elk hoofdthema duurt ongeveer 
vier weken. Die hoofdthema’s worden opgedeeld in subthema’s, die heel flexibel worden inge-
richt en volledig aan te passen zijn op de behoeften, wensen en interesses van de deelnemers.  

Een nieuw hoofdthema beginnen de trainers van M-Pact door het onderwerp te introduceren en 
de deelnemers dan te vragen wat zij hier al over weten. Zo kunnen de trainers inventariseren wat 
er al wel bekend is en wat nog niet. Op basis daarvan selecteren de trainers subthema’s. Maar 
ook tijdens het verloop van het hoofdthema blijven de trainers de deelnemers in klassikaal ver-
band vragen waar zij meer over zouden willen leren en geven op basis van de antwoorden invul-
ling aan hun thema’s. 

Tijdens de lessen leggen de trainers van M-Pact uit hoe een subthema, bijvoorbeeld seksuele 
voorlichting binnen het thema kinderen, in Nederland eruitziet. Elk subthema dat M-Pact met de 
groep behandelt, krijgt een woordenlijst die vooraf wordt behandeld door de taaldocenten. De 
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trainers van M-Pact kunnen ook bespreken hoe de thuislanden van de deelnemers invulling ge-
ven aan de subthema’s. Dan wordt in de les besproken wat de verschillen zijn en hoe deelne-
mers daar tegenaan kijken. De trainers van M-Pact verzamelen vragen van de deelnemers tijdens 
de lessen en proberen daar zo goed mogelijk op in te gaan tijdens een volgende les.  

De lessen van M-Pact zijn erg gericht op spreken, luisteren en ‘contextueel leren’. Er is weinig 
ruimte ingebouwd voor schriftelijk materiaal. Oorspronkelijk zouden de lessen van M-Pact aan-
gevuld worden met excursies en gastlessen, maar nu geven de trainers voor het leeuwendeel 
zelf inrichting aan de lessen. Ze gebruiken bijvoorbeeld meer plaatjes en filmpjes. 

4.5 Life Goals 

Het derde onderdeel van de pilot in Enschede en de samenwerkende gemeenten is het sport-
programma Life Goals, gedoceerd door Sportaal. In het programma Life Goals worden sport, 
taal en welzijn met elkaar gecombineerd. Activiteiten die in een les van Sportaal kunnen voorko-
men zijn verschillende spelvormen, bewegen op muziek, een estafette, etc. Daarbij sluit de 
sportcoach aan op de vooraf gesproken maatschappelijke thema’s. Die thema’s komen terug in 
de woorden die gebruikt worden in de sportles. En ook kunnen de oefeningen zelf aansluiten op 
het thema. Bij het thema kinderen en opvoeding leert de sportcoach de deelnemers bijvoor-
beeld Nederlandse kinderspelletjes aan. In november 2020, het moment van de dataverzame-
ling voor dit rapport, zijn alle activiteiten van Life Goals noodgedwongen buiten in de frisse lucht 
vanwege de coronamaatregelen. 

Net als bij de voorgaande twee pilotonderdelen, is er ook ruimte voor maatwerk bij Life Goals. 
De trainer van Sportaal probeert eveneens haar aanbod zo goed mogelijk aan te passen op de 
vaardigheden en behoeften van de individuele deelnemers. Ze probeert de lessen voor ieder-
een leuk en passend te maken.  

4.6 Participatieactiviteiten 

Aan het onderdeel participatie wordt invulling gegeven door middel van vrijwilligerswerk. Hier is 
vanwege de coronacrisis vooralsnog weinig succes geboekt. Sommige deelnemers hadden ook 
voor de Z-route al een vrijwilligersplek, die nu meetelt als participatieactiviteit. Voor de andere 
deelnemers is het niet gelukt om een vrijwilligersplek te vinden.  

4.7 Knelpunten 

Een aantal knelpunten kan volgens de uitvoerders in Enschede en de samenwerkende gemeen-
ten het succes van de pilotactiviteiten belemmeren. Dat zijn de volgende: 

• De digitale vaardigheden van de deelnemers bleken in de eerste helft van de corona-
crisis een knelpunt voor het online lesgeven. Daar hebben de uitvoerders veel tijd in 
moeten steken die ze liever aan de geplande thema’s en vaardigheden hadden be-
steed. Daarnaast ontbrak het de deelnemers soms ook aan laptops en/of een goed 
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werkende WiFi-verbinding. Er werden op het moment van schrijven van dit rapport lap-
tops beschikbaar gesteld.  

• De afstemming tussen de taaldocenten en de andere uitvoerders verliep niet zo soe-
pel als gehoopt. Daardoor is het een tijdlang voorgekomen dat de taallessen ’s och-
tends niet goed aansloten op de modules ’s middags. De onderlinge afstemming en 
communicatie vormde hierin het belangrijkste struikelblok. Met name M-Pact kon én 
wilde graag ter plekke inspelen op de vragen en behoeften van de deelnemers, omdat 
hun didactische methode minder ‘formeel’ is. Dit had tot gevolg dat de behandeling 
van thema’s ad hoc veranderd werd, waardoor sprake was van een mismatch tussen de 
onderwerpen die behandeld waren in de taallessen en de behandeling van maatschap-
pelijke thema’s. Hierover vond onvoldoende overleg plaats tussen de uitvoeringsorga-
nisaties. Het heeft veel overleg gevergd om tot goede afspraken te komen over de af-
stemming van de lessen tussen uitvoeringsorganisaties. Tussen ROC van Twente en 
Sportaal zijn de verbeteringen inmiddels zichtbaar, tussen ROC van Twente en M-Pact 
moeten die verbeteringen nog blijken.  

• De verstrekte financiële middelen voor de pilot waren niet voldoende om een volle-
dig programma te kunnen blijven aanbieden, omdat de groep opgesplitst moest wor-
den in tweeën door de coronamaatregelen. Noodgedwongen moesten de uitvoerders 
daardoor het aantal geplande uren per deelnemer halveren, maar liever hadden ze ie-
dereen toch het oorspronkelijke aantal uren geboden. Sommige thema’s kunnen door 
de halvering van de uren niet zo diepgravend behandeld worden als de uitvoerders 
hadden gewild. Een voorbeeld van zo’n thema is het toekomstperspectief van de deel-
nemers.   

• De excursies en lessen van gastsprekers zouden de maatschappelijke modules van 
M-Pact aanvullen. Die zijn nu niet mogelijk, waardoor de trainers het gevoel hebben dat 
hun lessen niet voldoende stimulerend zijn voor de deelnemers. Bovendien missen de 
deelnemers hierdoor niet alleen belangrijke informatie over het subthema, maar ook de 
organisatorische/logistieke aspecten van de excursie. Zaken als het regelen van vervoer 
naar de locatie draagt ook bij aan de zelfredzaamheid van de deelnemers, meent M-
Pact. 

• Er zijn ook een aantal knelpunten opgetreden specifiek rond Life Goals van Sportaal. 
Dat zijn de volgende: 

o Sportlessen moesten buiten plaatsvinden, anders konden deze niet doorgaan. 
Binnen sporten is gedurende de coronacrisis niet toegestaan, ook al is het aan-
tal deelnemers per les gehalveerd. De winter vormt dan een struikelblok: de 
motivatie om buiten te sporten neemt af. Bovendien hebben de deelnemers 
vaak helemaal geen geschikte sportmaterialen: buitenschoenen, warme 
sportkleding, etc.  

o Mensen met fysieke problematiek kunnen niet meedoen aan Life Goals. Er 
zijn ook culturen waarin het afgeraden wordt om met fysieke problematiek te 
bewegen, maar waar het gebruikelijk is om rust te nemen tot het over is. Deze 
mensen vinden het moeilijk te begrijpen dat de sportcoach hen aanmoedigt 
om toch mee te doen aan Life Goals. Ze missen daardoor een deel van het 
programma. 

o Sommige vrouwen vinden deelname aan Life Goals vanuit hun culturele of re-
ligieuze achtergrond niet prettig. De sportcoach probeert daar rekening mee 
te houden.  
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4.8 Succesfactoren 

Naast de bovengenoemde knelpunten, zien de uitvoerders in de pilot van de samenwerkende 
gemeenten ook een aantal belangrijke succesfactoren. Zij menen dat deze succesfactoren er-
voor zullen zorgen dat de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers toenemen. 
Dat zijn de volgende factoren: 

• De uitvoerders zijn er erg trots op hoe de activiteiten binnen hun pilot zo nauw met el-
kaar verbonden zijn. Het kost moeite om de onderdelen op elkaar af te stemmen, 
maar ze zijn er wel van overtuigd dat die verwevenheid positief zal uitpakken voor de 
deelnemers.  

• Het grootste deel van de deelnemers reageert positief op de sportlessen van Sportaal. 
Als het welzijn van de deelnemers omhoog gaat, draagt dat ook bij aan de zelfredzaam-
heid, meent Sportaal. Ze zijn tijdens de lessen op een andere manier bezig met taal.5 
Life Goals brengt informatie naar boven die niet naar voren komt bij de andere onder-
delen van de pilot. En hoe meer kennis de uitvoerders gezamenlijk hebben over de 
deelnemers, hoe beter ze hun aanpak op de deelnemers kunnen laten aansluiten.  

• Het is goed om de deelnemers ook buiten het leslokaal met taal bezig te laten zijn. Op 
dit moment vervullen Life Goals en de huiswerkopdrachten die rol. De excursies van M-
Pact moeten ook bijdragen aan ‘contextueel leren’, waarin M-Pact veel vertrouwen 
heeft. Het onderdompelen in de subthema’s en de taal.  

• Het werken aan de hand van thema’s bevalt alle uitvoerders. Dat biedt hen een basis 
die ze verder kunnen aanvullen met materiaal dat zij ad hoc bij elkaar zoeken om in te 
spelen op de (aan de thema’s gerelateerde) behoeften van de deelnemers. 

 

5 Dat doet denken aan de total physical response (TPR)-methode waar de gemeente Midden-Groningen actief mee bezig is. 
daarover verderop in dit hoofdstuk meer. 
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 Haarlem 
 
 

In het eerste tussenrapport, waarvoor het onderzoek liep tussen januari en maart 2020, beschre-
ven we de plannen van de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal als 
volgt: 

De gemeente Haarlem werkt samen met twee taalscholen (ROC Nova College en INTK) en 
met re-integratiebedrijf Agros. Agros verzorgt de participatieactiviteiten binnen de pilot in de 
vorm van taalstages, vrijwilligers of werkplekken. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een 
re-integratieconsulent van Agros, die de voortgangsgesprekken omtrent de participatieactivi-
teit voert. Daarnaast verzorgen de betrokken taaldocenten persoonlijke begeleiding op het 
gebied van taal. Tussen de participatiecoach en taaldocent wordt geregeld informatie over de 
deelnemers uitgewisseld. Taal wordt gegeven aan de hand van thema’s die voor de deelne-
mers relevant zijn. De onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie 
op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en het Participatieverklaringstraject (PVT) worden in-
gevuld door middel van workshops en excursies. Dezelfde thema’s die worden besproken in 
de taallessen, staan ook centraal bij de workshops en excursies.  

 

In de volgende paragrafen beschrijven we hoe de pilot van de samenwerkende gemeenten er-
uitzag in oktober/november 2020. 
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5.1 Samenwerking tussen gemeente en uitvoerende par-
tijen 

Terwijl Agros en de taalscholen de uitvoering van de pilot op zich hebben genomen, is de ge-
meente Haarlem vooral op beleidsmatig niveau betrokken bij de pilot. De rol van de gemeente 
is die van regisseur, de uitvoering is geheel uitbesteed aan de genoemde drie partijen. De pro-
jectleider van de gemeente houdt toezicht op de voortgang van de pilot en besluit over moge-
lijke aanpassingen aan de aanpak. De projectleider onderhoudt nauw contact met de contact-
personen bij de taalscholen en het re-integratiebedrijf, meestal op managementniveau en soms 
op het niveau van de uitvoering. Er is ook voor gezorgd dat alle uitkomsten van het manage-
mentoverleg teruggekoppeld worden aan uitvoerders en vice versa, daar bleek behoefte aan te 
zijn. Verder worden klantmanagers van de gemeente soms betrokken bij driegesprekken 
rondom individuele deelnemers, wanneer dat noodzakelijk blijkt. En ook wordt op de manager 
van de klantmanagers soms beroep gedaan voor formele vergaderingen. Het voornemen is 
daarnaast om de deelnemers na afronding van de pilot weer warm over te dragen aan de klant-
managers, om goede vervolgstappen te kunnen zetten. 

De drie uitvoerende partijen hebben elk één persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor 
communicatie onderling. Bij Nova is dat bijvoorbeeld de trajectbegeleider, bij INTK de eigenaar 
van de taalschool. Contact tussen de uitvoerende partijen verloopt met name via deze vertegen-
woordigers. Wanneer een taaldocent tijdens de taallessen bijvoorbeeld iets opvalt aan een indi-
viduele deelnemer, neemt de taaldocent hierover contact op met de vertegenwoordiger van 
zijn/haar taalschool. Die vertegenwoordiger van de taalschool zoekt vervolgens contact met de 
vertegenwoordiger van Agros, die op zoek gaat naar een oplossing voor het probleem. Het 
komt dus zelden voor dat de ‘professionals’ (i.e. taaldocenten en re-integratieconsulenten) direct 
met elkaar communiceren, dat gaat vooral via-via. Er mist bijvoorbeeld ook nog een lijntje tus-
sen de taaldocenten van de twee taalscholen. Terwijl de taaldocenten dit niet als gebrekkig er-
varen, geloven ze wel dat de afstemming tussen taaldocenten bij zou dragen aan de vakkennis-
ontwikkeling.  

Het inrichten van de communicatielijnen (via de vertegenwoordigers) kostte in Haarlem in de 
eerste instantie wat extra inspanningen. Formele kwartaaloverleggen stonden al in de oorspron-
kelijke plannen genoemd, maar het was nog niet altijd duidelijk wie er direct bij welk type pro-
bleem ingeschakeld moest worden. Over de communicatielijnen moesten afspraken gemaakt 
worden, want die bleken niet zo vanzelfsprekend als in het begin aangenomen werd door de 
gemeente. Inmiddels weten de professionals goed bij wie ze terecht kunnen voor vragen en op-
merkingen, en wordt ook tussen de formele vergadermomenten door vrij makkelijk contact ge-
zocht.  

Verder zouden externe professionals en experts uitgenodigd worden om workshops en excur-
sies te verzorgen. De workshops en excursies zijn vanwege de coronapandemie echter nog niet 
goed van de grond gekomen. Er wordt wel gekeken of er mogelijkheden zijn om werkgevers te 
laten spreken in de les, waar nodig in digitale vorm. Het is wel gelukt om met de deelnemers op 
excursie naar de bibliotheek te gaan. 
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5.2 Belangrijkste aanpassingen door corona(maatregelen) 

Toen de eerste coronamaatregelen geïntroduceerd werden door het kabinet, konden de activi-
teiten in Haarlem tijdlang in hun geheel niet doorgaan. De taallessen mochten niet meer fysiek, 
er waren geen taalstageplekken meer beschikbaar voor de deelnemers, gastsprekers konden 
niet meer voor de klas staan en de deelnemers konden niet meer de gemeente in voor work-
shops.  

Als eerste hebben de consulenten van Agros telefonisch contact gezocht met de deelnemers. 
Omdat de participatieactiviteiten waarvoor Agros verantwoordelijk was niet door konden gaan, 
heeft dit contact meer de vorm gekregen van persoonlijke coaching en informatievoorziening 
rondom de (gevolgen van de) coronacrisis. De gesprekken waren immers niet direct participa-
tiegerelateerd. Het doel van het contact was met name dat de deelnemers ook gemotiveerd ble-
ven voor de pilot terwijl er geen activiteiten plaatsvonden. De consulenten van Agros, maar ook 
de taaldocenten, hebben de deelnemers veel moeten voorlichten over corona. Die rol van infor-
matievoorziener hadden zij van te voren niet zien aankomen. Tegelijkertijd hebben de consulen-
ten van Agros de ineens beschikbaar gekomen tijd aangegrepen om nog meer intakegesprek-
ken met nieuwe deelnemers af te nemen.  

Vervolgens hebben ook de taaldocenten een methode ontwikkeld om de deelnemers toch les 
te kunnen blijven geven. Digitale taallessen werden het snelst opgepakt door deelnemers met 
een iets verder gevorderd taalniveau die al enigszins digitaal vaardig waren, o.a. omdat zij on-
derwezen worden door het Nova, een grotere school die meer voorzieningen beschikbaar had 
om deze omschakeling te maken. Nova bood de eigen groep Z-routedeelnemers bijvoorbeeld 
een cursus digitale vaardigheden (bijv. WiFi aanzetten, meedoen aan een Teams-gesprek, schrij-
ven van e-mails, werken in Word, etc.) ter voorbereiding aan. Zodra de taaldocenten met digitaal 
lesgeven ervaring hadden opgedaan, konden ze ook activiteiten online opzetten voor analfa-
bete en minder digivaardige deelnemers. Dat ging beter dan verwacht.  

5.3 Taalonderwijs 

Vooraf waren Haarlem en samenwerkende gemeenten voornemens om twee taalonderwijsgroe-
pen te maken en om elke groep bij één taalschool onder te brengen. Naar aanleiding van de in-
takes is ervoor gekozen om dit op basis van taalniveau te doen. Taalschool INTK doceert nu aan 
de deelnemers die zich rond A0-niveau bevinden. Veelal zijn deze deelnemers analfabeet. ROC 
Nova College verzorgt de scholing van de deelnemers die zich op iets hoger taalniveau bevin-
den, namelijk alles tussen A0 en A2. De tweedeling van de groep is gemaakt op basis van een 
‘grove toetsing’ vooraf. Voor enkelingen zijn er uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld als een 
deelnemer veel dichter bij de ene taalschool woont dan bij de taalschool waar hij of zij op basis 
van taalniveau ingedeeld is. 

De precieze invulling van het taalonderwijs loopt wat uiteen. De redenen hiervoor zijn dat de 
taalniveaus verschillen en dat de taalscholen ook buiten de pilot om een wat andere aanpak 
hebben. Het is aan de taaldocenten overgelaten om een aanpak te ontwikkelen, al hebben zij 
van tevoren wel aanwijzingen gekregen over methoden die mogelijk bruikbaar konden zijn. De 
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taaldocenten stemmen hun aanpak met hun collega’s binnen dezelfde taalschool af, maar er is 
tussen de taaldocenten van de twee scholen geen contact over het taalonderwijs in de Z-route.  

Ten tijde van het schrijven van dit tussenrapport wordt ongeveer de helft van de lessen online 
gegeven en de andere helft in een leslokaal (gezien de grootte van de taalgroepen is dat moge-
lijk). Taaldocenten hebben tijdens de coronacrisis uiteenlopende voorkeuren wat betreft online 
of face-to-face lesgeven. Op het moment dat de taalscholen de nodige aanpassingen hadden 
gemaakt om ook weer fysiek les te geven, werd de keuze voor online of face-to-face lesgeven 
aan de docenten zelf overgelaten. De docenten geven aan dat zij hebben geleerd dat fysieke 
lessen voor andere doeleinden te gebruiken zijn dan online lessen. Spreekoefeningen kunnen 
online bijvoorbeeld goed, terwijl schrijfoefeningen volgens één van de taaldocenten beter face-
to-face besproken kunnen worden. Eén van de taalscholen stuurde tijdens de lockdown, maar 
ook nog daarna, papieren oefenmateriaal op naar de deelnemers. Dat vonden de deelnemers 
prettiger dan het maken van oefeningen op de computer. 

De taaldocenten gebruiken één taalmethode als basis. Als er specifieke behoeften leven bij de 
deelnemers en de basismethode sluit daar niet op aan, vullen de taaldocenten de basismethode 
naar eigen inzicht aan met andere, beter passende taalmethodes. Bij INTK maken de taaldocen-
ten bijvoorbeeld vooral gebruik van ‘Praat je mee’, met aanvullingen van o.a. ‘Ad Appel’ en Pha-
ros ‘Gezond Inburgeren’. Bij Nova gebruiken de docenten met name ‘SpreekTaal’ met aanvullin-
gen uit ‘Melkweg’ en ‘KlasNL’. Bij Nova worden bovendien taalvrijwilligers ingezet, waardoor er 
iets meer ruimte is voor oefenen in kleine groepjes of in één-op-één-gesprekken. Die taalvrijwil-
ligers moeten vooraf wel goed geïnstrueerd worden over omgang met het niveau van de deel-
nemers. 

In Haarlem en de samenwerkende gemeenten werken de taaldocenten aan de hand van thema-
tische modules, zoals ook in de plannen beschreven stond, maar door de coronapandemie is de 
invulling van die thema’s nog beperkt gebleven. Oorspronkelijk zouden de thema’s aangevuld 
worden in de onderdelen PVT, KNM en ONA. Wanneer de taaldocenten in hun les bijvoorbeeld 
het thema gezondheid behandelden, zouden de deelnemers tegelijkertijd ook een bezoek aan 
een GGD brengen, of er zou een huisarts als gastspreker uitgenodigd worden. Zo zou binnen de 
pilot in Haarlem theorie aan praktijk gekoppeld worden. Door corona is het nog niet goed ge-
lukt om vorm te geven aan PVT, KNM en ONA. De taaldocenten proberen wel om zoveel moge-
lijk thematische verdieping te bieden tijdens de taalles. Ze streven ernaar dat om de praktijk-
component ook in de taalles mee te nemen, bijvoorbeeld door daadwerkelijk gesprekken te 
voeren aan de hand van de zinnen en woorden die de deelnemers rondom het thema hebben 
moeten leren.  

De taallessen vinden vrijwel volledig in het Nederlands plaats. De docenten hebben zich voor-
genomen om alles wat in de moedertaal van de deelnemers wordt gezegd, direct te laten verta-
len door de deelnemers zelf. Soms betekent dat ‘vertalen door middel van handen en voeten’.   
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5.4 Participatieactiviteiten 

In de samenwerkende gemeenten bestaat het onderdeel participatie uit taalstages, vrijwilligers- 
of werkplaatsen. Agros richt zich vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelne-
mers, bijvoorbeeld door participatieactiviteiten voor de deelnemers te verzorgen. Naar eigen 
zeggen zijn de consulenten van Agros gespecialiseerd in taalstages. Agros maakt de match tus-
sen deelnemer en werkgever. In de plannen stond dat Agros, om een zo goed mogelijke match 
te kunnen maken, een zo compleet mogelijk beeld van de deelnemer moest krijgen. Zo konden 
de consulenten van Agros ook rekening houden met gezinsaangelegenheden, medische en/of 
psychische problematiek, etc. Halverwege de pilot is het Agros gelukt om het grootste deel van 
de deelnemers bij een bedrijf te plaatsen, maar er zijn deelnemers voor wie nog geen plek be-
schikbaar is gekomen. Dat ligt niet zozeer aan corona als wel aan de voorkeuren en vaardighe-
den van de deelnemers. Sommige dames van middelbare leeftijd stuit het bijvoorbeeld tegen 
de borst dat zij nog moeten gaan werken. De consulenten van Agros proberen proactief om ie-
dereen te motiveren om toch deel te nemen aan een participatieactiviteit. 

De consulenten monitoren op dit moment de individuele taalstages door contact te houden met 
de deelnemers en de werkgevers, en ook door bij het bedrijf langs te gaan om op de werkplek 
begeleiding te bieden bij knelpunten die zich op de werkplek voordoen. Het komt ook voor dat 
deelnemers toch graag van plek willen wisselen als hun huidige werkplek hen niet bevalt of als 
zij toch nieuwsgierig zijn naar iets nieuws. Dan kan Agros een nieuwe plek voor hen zoeken. 
Daar staan de consulenten tot op zekere hoogte voor open, al proberen zij het aantal wisselin-
gen van werkplek beperkt te houden. 

Inmiddels is de rol van Agros iets breder geworden dan alleen die van uitvoerder van de partici-
patieactiviteiten. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden richting persoonlijke begeleiding 
van de deelnemers die vooral – maar niet uitsluitend – stagegerelateerd is. De consulenten stel-
len zich voortdurend op de hoogte van wat er speelt in de levens van de deelnemers. Dit doen 
zij om snel op randvoorwaarden in te kunnen spelen waaraan voldaan moet worden om de taal-
stage goed te laten verlopen. Onder knelpunten vallen bijvoorbeeld problemen met de kinder-
opvang, vervoer, fysieke belemmeringen en onbegrip bij de deelnemers over de inhoud van de 
pilot. De consulenten hebben ook gemerkt dat knelpunten, met name minder zichtbare proble-
men, niet altijd in een enkel gesprek boven de tafel gehaald kunnen worden, vaak vergt dat 
meer gesprekken. Soms worden er zaken besproken die niet direct invloed hebben op de taal-
stages, maar die op de lange termijn wel indirecte invloed zouden kunnen hebben. Onder knel-
punten met een indirecte invloed vallen bijvoorbeeld slaapproblematiek, trauma en onenighe-
den in het gezin. De consulenten spreken de deelnemers geregeld telefonisch, via WhatsApp, 
face-to-face op het kantoor van Agros, of in enkele gevallen tijdens huisbezoeken aan de deel-
nemer. Ook de taalscholen nemen contact op met Agros als er tijdens de taallessen rondom een 
deelnemer problemen optreden.  

De consulenten van Agros hebben in het begin van de coronacrisis vooral telefonisch contact 
gehouden met de deelnemers. Maar omdat het om één-op-één-gesprekken gaat, konden zij 
ook al vrij snel weer face-to-face afspreken met de deelnemers, als daar behoefte aan was. De 
consulenten geven nog altijd de voorkeur aan face-to-face contact met de deelnemers, zij van-
gen dan naar eigen zeggen meer signalen op. Digitaal of telefonisch contact blijkt mogelijk, 



 

 

 

 47 

maar liever niet om erg belangrijke dingen met de deelnemers te bespreken. De verhouding 
van face-to-face- tegenover telefonische gesprekken bij Agros is niet bekend. 

Van tevoren lag het aantal uren taalonderwijs en taalstage vast: ±10 uur taal en ± 9 uur participa-
tie per week. Daar gaan de uitvoerders nu iets flexibeler mee om, afhankelijk van de behoeften 
en mogelijkheden van de deelnemers. Soms kan bijvoorbeeld nog geen taalstageplek gevon-
den worden; soms blijkt het traject in zijn geheel iets te intensief voor deelnemers omdat de stap 
van thuis zitten naar een vol activiteitenprogramma voor hen erg groot is. Welke wijzigingen aan 
de individuele trajecten de uitvoerders ook doorvoeren, er wordt wel bijna altijd voor gezorgd 
dat het duale element in stand blijft: bij voorkeur doen de deelnemers aan zowel het taalonder-
wijs als de taalstage mee, bij hoge uitzondering worden er met klantmanagers afspraken ge-
maakt over deelname aan slechts een van de twee activiteiten. 

Ook de consulenten van Agros communiceren voor het grootste deel in het Nederlands met de 
deelnemers. Wel is er bij Agros een consulent die zelf Arabisch en Tigrinya spreekt. Deze consu-
lent kan, wanneer dat nodig is, zowel vertalen als culturele verschillen uitleggen aan de andere 
consulenten.  

5.5 Excursies en workshops 

De overige geplande onderdelen van de pilot, namelijk PVT, KNM en ONA, zijn vanwege de co-
ronacrisis nog niet van de grond gekomen. Bezoeken aan instanties, zoals het Bureau Discrimi-
natiezaken, het Vrouwencafé of de gemeente, kunnen immers niet doorgaan. Deze instanties 
zijn helemaal gesloten of staan geen grotere groepen toe. De onderdelen PVT en KNM zouden 
aan die bezoeken opgehangen worden. De taaldocenten proberen binnen de thematische mo-
dules in hun taallessen de praktijkkennis nog wel aan bod te laten komen, maar kunnen niet 
meer gebruikmaken van de beschikbare locaties en experts passend bij de thema’s. De ge-
meente Haarlem is wel in overleg met Agros over het herstarten van het ONA-onderdeel, waar-
bij werkgevers digitaal voorlichting zullen geven aan de deelnemers over hun branche. Werkbe-
zoeken, ook gepland onder de noemer ONA, kunnen vooralsnog niet doorgaan. 

De uitvoerende drie partijen zetten er daarnaast wel op in om het taal- en het participatiecompo-
nent van de pilot zo goed mogelijk met elkaar te verweven. Zo hebben de consulenten van 
Agros een taalles bijgewoond om zicht te krijgen op het gedrag en de motivatie van de deelne-
mers in de les en om specifieke vragen van de deelnemers te beantwoorden (bijvoorbeeld 
rondom ONA). Ook leveren de consulenten inmiddels in samenwerking met de werkgevers ar-
beidsgerelateerde woordenlijsten aan de taaldocenten.  

5.6 Knelpunten 

De volgende knelpunten speelden in Haarlem en samenwerkende gemeenten:   

• Net als in de andere gemeenten zijn kinderopvang en vervoer belangrijke randvoor-
waarden gebleken. De gemeente Haarlem heeft financiële middelen beschikbaar ge-
steld voor de kinderopvang, een kinderopvangplek moet Agros in samenwerking met 
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de deelnemer regelen. Dat is niet altijd gelukt en kan vervolgens beperkend zijn voor 
deelname aan de Z-routeactiviteiten. Ook kunnen veel deelnemers niet fietsen, waar-
door de afstand naar de taalschool of het re-integratiebedrijf erg ver voor hen is. Een 
fietscursus is geen onderdeel van de Z-route pilot, maar het OV kan wel door de ge-
meente vergoed worden. Vervoer vormt nog steeds een knelpunt, voor alle deelne-
mers is inmiddels een kinderopvangplek geregeld. 

• Gezinsaangelegenheden en redenen voor beperkte beschikbaarheid is van invloed op 
de invulling van de participatieactiviteiten, bijvoorbeeld het aantal taalstageplekken 
waar iemand terecht kan. Sommige deelnemers willen op bepaalde dagen bijvoor-
beeld absoluut voor hun kinderen zorgen, dan kunnen zij niet meer gematcht worden 
aan werkgevers die alleen op die dagen een beschikbare plek hebben. Agros probeert 
hier zo goed mogelijk rekening mee te houden, maar het maakt de match soms wel las-
tig. 

• Medische en/of psychische problematiek vormt ook een knelpunt. Sommige deelne-
mers doen inmiddels niet meer mee aan de pilot omdat hun medische problemen gro-
ter bleken te zijn dan werd ingeschat bij de intake. Agros probeert in het matchen van 
de deelnemers aan werkgevers rekening te houden met medische problemen. Er wor-
den regelmatig compromissen gesloten. Daarbij komt van pas dat Agros veel werkge-
vers in het eigen netwerk heeft zitten. Ook de taaldocenten hebben moeten wennen 
aan de soms ingrijpende medische en psychische problematiek, daarin is de doelgroep 
van de Z-route voor deze taaldocenten echt uniek. Door hun intensieve contact met de 
deelnemers zien zij regelmatig nieuwe problemen ontstaan: zij hebben de mogelijk-
heid om een signaalfunctie te vervullen. Zij lichten dan de vertegenwoordiger van hun 
taalschool in, die het vervolgens doorspeelt aan Agros. De taaldocenten vinden het niet 
prettig dat zij zelf niet meer handvatten hebben om om te gaan met multiproblematiek. 

• De aanvrager van de pilot, de gemeente Haarlem, maakt zich zorgen over het beschik-
bare budget. Ad hoc heeft men moeten nadenken over activiteiten die wél uitgevoerd 
mochten worden tijdens de coronapandemie. De pilotperiode is bovendien met zes 
weken verlengd. Ook al is door het ministerie van SZW meer geld beschikbaar gesteld, 
het blijkt toch passen en meten. De gemeente moet eigen budget aanwenden voor de 
bekostiging van de pilot; dat was in de begroting niet voorzien. Daarmee is een oplos-
sing voor dit knelpunt gevonden. 

5.7 Succesfactoren 

Naast de bovengenoemde knelpunten en randvoorwaarden, zien de uitvoerders in de pilot van 
de samenwerkende gemeenten ook een aantal belangrijke succesfactoren. Zij menen dat deze 
succesfactoren ervoor zullen zorgen dat de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de deelne-
mers toenemen. Dat zijn de volgende factoren: 

• Re-integratiebureau Agros heeft een zeer breed netwerk van bedrijven en organisaties 
die werkplekken en taalstages kunnen bieden. Doordat er veel plekken beschikbaar 
zijn, kan de deelnemers van de Z-route pilot maatwerk geboden worden. De consulen-
ten kunnen bijvoorbeeld rekening houden met fysieke problematiek en specifieke dag-
ritmes van de deelnemers. Agros probeert altijd compromissen te sluiten vanuit een 
vertrouwensband met de deelnemers. 
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• De uitvoerders zijn positief over de woordenlijsten die Agros tot stand brengt met de 
werkgevers van de deelnemers, en die vervolgens voorgelegd worden aan de taaldo-
centen. Zo komt echt een koppeling tussen taal en praktijk tot stand. Iedereen heeft 
baat bij dit soort woordenlijsten. Aansluitend daarop wordt de communicatie tussen de 
taaldocenten en de consulenten van Agros steeds sterker, bijvoorbeeld doordat de 
consulenten bij de taalles komen kijken.  

• Agros neemt veel initiatief in de persoonlijke, op zelfredzaamheid gerichte begelei-
ding van de deelnemers. De consulenten spreken bijvoorbeeld ook met mensen in het 
sociaal netwerk van deelnemers, als de deelnemers daar behoefte aan heeft of als dit 
kan bijdragen aan motivatie voor de pilot. Zo kan een echtgenoot uitgenodigd worden 
als het hem tegenstaat dat zijn echtgenote binnen de pilot een taalstage gaat volgen. 
Agros houdt ook goed zicht op het verloop van een taalstage door op werkbezoek te 
gaan bij de bedrijven waar de deelnemers geplaatst zijn.  

• Agros heeft een consulent die een brugfunctie vervult. Hij spreekt zowel Arabisch als 
Tigrinya en kan dus in moeilijke gevallen ingeschakeld worden om de culturele vertaal-
slag tussen deelnemer en consulent te maken. Volgens Agros vinden zowel mannelijke 
als vrouwelijke deelnemers het prettig om met deze consulent over knelpunten te pra-
ten. 

• De taallessen in Haarlem en de samenwerkende gemeenten zijn zo gedifferentieerd 
mogelijk opgezet. Niet alleen geeft Nova les aan de deelnemers die iets verder gevor-
derd zijn en richt INTK zich op deelnemers met een A0-taalniveau, ook kunnen taalvrij-
willigers binnen deze twee groepen extra aandacht bieden waar dat nodig is. Die aan-
pak bevalt erg. Zo blijft er volgens de taaldocenten nooit een deelnemer ongezien.
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 Midden-Groningen 
 
 

In het eerste tussenrapport, waarvoor het onderzoek liep tussen januari en maart 2020, beschre-
ven we de plannen van de gemeente Midden-Groningen als volgt: 

In de gemeente Midden-Groningen ligt de uitvoering van de pilot bij de gemeentelijke afde-
ling Bedrijf voor Werk, Re-Integratie en Inkomen (BWRI). Ook Humanitas neemt een deel van 
de pilot op zich, namelijk de individuele begeleiding van de deelnemers. De taallessen in 
Midden-Groningen worden ingericht volgens een carrouselvorm. Dat betekent dat een reeks 
van zeven thema’s maximaal zes keer en minimaal vier keer achter elkaar herhaald wordt voor 
de deelnemers. Binnen die carrousels is ook ruimte voor maatwerk, namelijk onder individu-
ele begeleiding van een taalmaatje van Humanitas. De pilot kent daarnaast workshops, excur-
sies en participatieactiviteiten. Die participatieactiviteiten worden uitgevoerd en begeleid 
door BWRI Werkbedrijf en hebben het doel om de deelnemers onder te dompelen in de Ne-
derlandse taal. Op de participatieplek moeten de deelnemers ook taalopdrachten met een 
taalmaatje uitvoeren.  

 

Sinds maart 2020 zijn er twee onderdelen toegevoegd aan de pilot in Midden-Groningen. Aller-
eerst zijn de workshops over financiën omgezet in een structurele training van een budgetcoach. 
Ten tweede heeft de gemeente Midden-Groningen op het merendeel van de klassikale activitei-
ten een stagiair-ervaringsdeskundige gezet. Zij tolkte eerst tijdens een aantal workshops, maar 
heeft een steeds grotere rol bij deze activiteiten gekregen. Ze loopt tot het einde van de pilot 
stage bij het BWRI.  
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6.1 Samenwerking tussen gemeente en uitvoerende par-
tijen 

In de gemeente Midden-Groningen is de regie van de pilot in handen van het BWRI, de sociale 
dienst van de gemeente Midden-Groningen. Zo is de projectleider werkzaam voor het BWRI. Op 
beleidsmatig (in samenwerking met een beleidsmedewerker van het BWRI) én uitvoerend ni-
veau houdt zij toezicht. Aan het begin van de pilot hield zij ook toezicht op de individuele deel-
nemers, maar inmiddels is de individuele regie van haar overgenomen door een werkcoach. 
Ook die werkcoach is werkzaam voor het BWRI. De NT2-docenten zijn allebei zzp’ers, speciaal 
voor de Z-route ingezet door het BWRI. Ten slotte is ook de stagiair-ervaringsdeskundige die de 
(taal)docenten ondersteunt werkzaam bij het BWRI. Het BWRI zou in de toekomst – onder andere 
voor het nieuwe inburgeringsstelsel – meer eigen ervaringsdeskundigen willen aannemen, zoals 
de stagiair-ervaringsdeskundige die nu al werkzaam is binnen de Z-route pilot. Of dit haalbaar is, 
is nog niet bekend. 

Daarnaast heeft het BWRI ook een aantal uitvoerders van buitenaf ingezet. is de vrijwilliger die 
naast de stagiair-ervaringsdeskundige inspringt tijdens het taalonderwijs afkomstig van ROC De 
Noorderpoort. De budgetcoach is werkzaam voor de gemeentelijke Kredietbank Midden-Gro-
ningen. De participatieactiviteiten van de deelnemers worden uitgevoerd bij het BWRI Werkbe-
drijf (verbonden aan, maar niet hetzelfde als het BWRI) en bij andere welzijnsinstellingen in de 
gemeente zoals Stichting WerkPro.  

De betrokken professionals, waaronder de projectleider, vormen gezamenlijk een hecht team– 
of zij nou werkzaam zijn voor het BWRI of voor een externe partij. De samenwerking tussen hen 
verloopt soepel, ze zien elkaar ook regelmatig op locatie. Eens in de zes weken is er een team-
vergadering, maar er is tussendoor veel informeel contact. Iedere uitvoerder weet goed waar de 
andere uitvoerders op dat moment mee bezig zijn, waardoor ze op elkaar kunnen inspelen en 
elkaar kunnen aanvullen. Ook de projectleider staat heel dicht op de uitvoering, deels omdat zij 
aan het begin van de pilot zelf uitvoerder wás.  

6.2 Belangrijkste aanpassingen door corona(maatregelen) 

In de eerste paar maanden van de coronacrisis zijn in de gemeente Midden-Groningen de taal-
lessen doorgegaan. Vier keer per week gaf de vorige taaldocent via WhatsApp taalles. Dat deed 
ze anderhalf uur lang. De deelnemers bleven tijdens die digitale lessen opmerkelijk gemoti-
veerd; WhatsApp is een kanaal dat goed aansluit op hun dagelijks leven. Tijdens de coronacrisis 
voerde de budgetcoach verder intakegesprekken uit, zodat zij meteen training kon gaan geven 
zodra de maatregelen iets versoepelden. Voor de meeste deelnemers kwam participatiegerela-
teerde begeleiding door de werkcoach kwam vanaf september 2020 weer op gang, toen partici-
patieactiviteiten überhaupt weer mogelijk waren.  

Vanaf eind augustus 2020 zijn de activiteiten weer fysiek vormgegeven. Terwijl al in de plannen 
stond dat de klassikale activiteiten in twee groepen zouden plaatsvinden, dwongen de corona-
maatregelen ertoe om op zoek te gaan naar een locatie waar de twee groepen face-to-face kon-
den worden onderwezen. Er zijn ook twee nieuwe taaldocenten via ROC De Noorderpoort aan-
genomen, omdat het contract met de taaldocent van het BWRI tijdens de eerste maanden van 
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de crisis afliep. De beide taaldocenten geven allebei aan beide groepen les. De gemeente Mid-
den-Groningen probeert de twee groepen zo goed mogelijk naar taalniveau in te delen, de 
mensen met een heel laag taalniveau (A0 tot A1) bij elkaar en de mensen die al iets beter Neder-
lands spreken (A1 tot A1+) bij elkaar. Tijdens de les moeten de deelnemers en docenten afstand 
blijven houden, waardoor samenwerken in groepjes erg moeilijk is gebleken. 

Het BWRI Werkbedrijf ligt ook na september 2020 nog grotendeels stil, waardoor er voor een 
groot deel van de deelnemers geen participatieactiviteiten op te zetten zijn. Er is maar beperkte 
fysieke ruimte voor werkenden bij het BWRI Werkbedrijf: de werknemers moeten te allen tijde 
anderhalve meter afstand kunnen houden. In de praktijk gaan eigen werknemers voor, daarna 
pas de deelnemers van de Z-route pilot. Gezien het budget heeft de gemeente Midden-Gronin-
gen geen ruimte om externe werkplekken in te kopen. Een klein aantal werkplekken is nog be-
schikbaar. Er wordt nog gezocht naar alternatieve plaatsen voor participatieactiviteiten en vrijwil-
ligerswerk in de gemeente. 

6.3 Taalonderwijs 

In Midden-Groningen zou het taalonderwijs in carrouselvorm gegoten worden: elke week een 
ander thema, tot na zeven weken alle thema’s behandeld waren en de groep vanaf het eerste 
thema kon beginnen. De carrouselvorm met een wekelijkse wisseling van thema is niet succesvol 
gebleken. De snelle afwisseling van thema’s bleek voor de deelnemers moeilijk. Ook het boek 
van ‘Praat je mee’ van KleurRijker, dat door de taaldocenten gebruikt zou worden, was lastig te 
gebruiken voor deze werkvorm: de thema’s in het boek sluiten niet helemaal aan bij de thema’s 
die de gemeente en de taaldocenten wilden gebruiken voor de pilot Z-route. Inmiddels geven 
de taaldocenten nog wel zoveel mogelijk in carrouselvorm les, maar proberen ze per thema on-
geveer twee weken aan te houden. De planning die vooraf was gemaakt loopt daardoor niet 
meer helemaal soepel: elke week zou een nieuwe workshop georganiseerd worden aansluitend 
op het thema van die week, maar nu lopen de workshops en taallessen niet meer helemaal pa-
rallel. 

Er zijn in Midden-Groningen twee taaldocenten van het BWRI, elk met hun eigen specialisatie. Zij 
geven allebei les aan beide groepen, zodat hun werkvormen afgewisseld worden. De ene do-
cent doet meer met theater en spel, waarbij de focus ligt op spreek-, luister- en gespreksvaar-
digheid. De andere docent werkt meer uit de boeken, met name van de methode ‘Praat je mee’. 
Zij wil ook meer gebruik gaan maken van dialoogjes en theater, omdat de deelnemers deze oe-
feningen erg leuk vinden en er veel van opsteken. De taaldocent die zich specialiseert in theater 
zegt dat hij steeds meer volgens de boeken van ‘Praat je mee’ leert les te geven, waar hij uit put 
voor de carrouselvorm. Een mooi voorbeeld van de interactie tussen de activiteiten is een trai-
ningsacteur die de taaldocenten op verzoek van de budgetcoach hebben ingezet om te oefe-
nen met het afwijzen van collectanten voor goede doelen, etc.  

Omdat de beide taaldocenten aan twee groepen lesgeven, namelijk een A0-groep en een 
groep die al iets beter Nederlands spreekt, moeten hun lessen voor beide groepen bruikbaar 
zijn. De taaldocenten bereiden hun lessen voor met de A0-groep in het achterhoofd: zij beden-
ken wat zij op zijn minst met de deelnemers kunnen gaan doen. Daarnaast is het ook belangrijk 
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om na te denken over mogelijke aanvullingen voor de taalgroep die op een iets hoger taalni-
veau zit. Door altijd stil te staan bij twee varianten van dezelfde les, blijven de groepen ongeveer 
parallel aan elkaar qua planning.  

Volgens de taaldocenten speelt de stagiair-ervaringsdeskundige een cruciale rol bij het taalon-
derwijs. Zij kan mensen bijstaan die het in de les moeilijker hebben en draagt zo bij aan gediffe-
rentieerd onderwijs. In principe wordt het eerste deel van de les klassikaal gegeven en neemt zij 
de mensen die het wat moeilijker vinden (bijv. de analfabete deelnemers) in de tweede helft 
apart. Zo kan de taaldocent gedurende de tweede helft van de les een iets hoger niveau aan-
houden, zonder dat mensen zich buitengesloten voelen. De stagiaire vertaalt ook vragen van de 
Arabisch sprekende mensen richting de taaldocent. 

6.4 Participatieactiviteiten 

Zoals we eerder vermeldden, lopen de participatieactiviteiten in Midden-Groningen in novem-
ber 2020 moeizaam. In principe is het mogelijk voor de deelnemers om binnen dit onderdeel 
vrijwilligerswerk te doen, een werktraining te volgen of een taalstage te doen. Sommige deelne-
mers hebben een bijbaantje buiten het Werkbedrijf; zij kunnen hun participatieactiviteiten wél 
voortzetten.  

De werkcoach van het BWRI ondersteunt de participatieactiviteiten van de deelnemers. Zij heeft 
hen van tevoren gelinkt aan werkplekken bij het BWRI Werkbedrijf (al gaan deze uiteindelijk niet 
allemaal door). Voorheen deed de projectleider dit. De werkcoach schakelt bovendien tussen 
de begeleiders op de werkvloer bij het BWRI Werkbedrijf en de taaldocenten.  

De werkcoach van het BWRI is in november 2020 uitgevallen. Omdat zij is uitgevallen, mist de 
link tussen de participatieactiviteiten en het taalonderwijs nog. De taaldocenten horen alleen via 
de deelnemers over de participatieactiviteiten. Er moet dus een nieuwe werkcoach aangenomen 
worden. 

6.5 Workshops 

Het laatste onderdeel van de pilot in Midden-Groningen betreft de workshops. De workshops 
sluiten zoveel mogelijk aan op de behandelde thema’s in de taallessen. Ze vinden ook vaak op 
dezelfde locatie als de taalles plaats. (Een deel van de vindt budgetcoaching plaats op Whats-
App.) Er is daarnaast ook uitwisseling tussen taaldocenten en de workshoptrainer: er worden bij-
voorbeeld vragenlijsten uitgewisseld die de deelnemers voorafgaand aan de workshop met de 
taaldocenten bespreken en oefenen.  

Twee workshops hebben een iets andere aanpak gekregen. De ene workshop, over financiën, 
kreeg een structureler karakter en vindt nu wekelijks plaats in de vorm van een les budgetcoa-
ching. De andere workshop, over onderwijs en opvoeding van kinderen, werd gedurende een 
periode van acht weken ook uitbesteed aan een externe partij in de gemeente, de Stichting Be-
reslim. Daar gaan sommige deelnemers acht weken lang structureel heen voor de cursus Samen 
Leren, die aansluit op het thema onderwijs en opvoeding. De deelnemers die niet naar Bereslim 
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gaan, hebben ook nog geen onderwijs op dit thema gehad. Na de kerstvakantie loopt de cursus 
bij Samen Leren ten einde. Volgens de taaldocenten zijn de deelnemers niet echt te spreken 
over deze cursus. Tussen de docent van Bereslim en de taaldocenten vindt geen afstemming 
plaats zoals dat normaliter wel gebeurt tussen gastsprekers (waaronder de budgetcoach) en de 
taaldocenten. Zij hebben dus niet goed zicht op wat er bij Bereslim gebeurt. 

De structurele training van de budgetcoach bevalt erg goed. Eens in de week vindt er klassikaal 
een les over geld en financiën plaats én eens in de week is de budgetcoach op locatie om vra-
gen van de deelnemers ad hoc te beantwoorden. Verder kan de budgetcoach ook individuele 
afspraken maken met de deelnemers als dat nodig is. Aan de hand van de lijst van competenties 
financiële zelfredzaamheid van het NIBUD identificeert de budgetcoach de knelpunten en doe-
len van de deelnemers. De deelnemers zijn ook gevraagd om een kasboekje bij te houden, 
waarnaar de budgetcoach kan verwijzen bij de individuele coachingsgesprekken. De combinatie 
klassikaal en individueel werkt voor de budgetcoach heel goed.  

De lessen over financiën bevatten sinds kort ook rekenoefeningen. Die volgden toen bleek dat 
niet iedereen even goed kon rekenen, er bestonden grote niveauverschillen tussen de deelne-
mers. De budgetcoach richt haar lessen zoveel mogelijk praktisch in, bijvoorbeeld door echte 
rekeningen en bonnetjes door te nemen met de deelnemers. Die worden soms door de budget-
coach zelf aangeleverd. Naast die praktische opdrachten maakt de budgetcoach gebruik van 
het materiaal van Stichting Melkweg. Ze is nog op zoek naar aanvullend materiaal.  

Ook digitale vaardigheden komen bij de lessen van de budgetcoach aan bod. De budgetcoach 
heeft zelf een opdrachtensysteem ontwikkeld, omdat de methode ‘Klik en Tik’ toch niet goed 
aansloot op het niveau van de groep. Ook is ‘Klik en Tik’ alleen beschikbaar bij de lokale biblio-
theek, die tijdens de coronacrisis gesloten was. De budgetcoach baseert haar digitale oefenin-
gen daarom op de website Steffie.nl, wat ook voor de deelnemers thuis te bezoeken is.  

6.6 Eerste ervaringen van de deelnemers 

In de gemeente Midden-Groningen zijn er al eerste resultaten over de ervaringen van de deel-
nemers. Dit komt doordat de gemeente op eigen initiatief de stagiair-ervaringsdeskundige inter-
views bij de deelnemers heeft laten afnemen. Er kan dus al voorzichtig het een en ander gezegd 
worden over de mening van de statushouders zelf over de pilot.  

Allereerst laten de deelnemers de stagiaire weten dat ze alle activiteiten leuk en motiverend vin-
den, vooral de dialoogjes die ze tijdens de taallessen oefenen. Ze vinden geen enkele activiteit 
bijzonder lastig, hoewel de participatieactiviteiten die al wel begonnen zijn, op dit moment nog 
weinig inhoud hebben. Wél vergt de combinatie van activiteiten veel van de deelnemers. Aan 
de lange dagen zijn ze niet gewend. Ze zouden graag meer pauze hebben of eerder naar huis 
mogen. 

Verder was er sprake van een gevoel van afstand tot de uitvoerders. In het contact met de taal-
docenten, werkcoach en projectleider voelden de deelnemers zich in het begin van de pilot niet 
geheel gelijkwaardig. Ze vonden het spannend om met vragen of persoonlijke informatie naar 
deze uitvoerders toe te stappen. De stagiaire, die zelf een migratieachtergrond heeft, vinden zij 
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veel makkelijker te benaderen. De stagiaire heeft de deelnemers aangemoedigd om zich ook 
meer open op te stellen richting de andere professionals in de pilot, die zij op de lange termijn 
ook zijn gaan vertrouwen.  

6.7 Knelpunten 

De gemeente Midden-Groningen staat erg flexibel in de pilot en is niet bang om vrij grote aan-
passingen te maken, zoals het vergroten van de rol van de budgetcoach of het inkopen van een 
langlopende cursus bij een stichting. De gemeente gebruikt de pilot nadrukkelijk om te experi-
menteren. Een paar knelpunten zijn daarbij opgekomen: 

• De oppervlakte van de gemeente Midden-Groningen is groot en de OV-verbindingen 
van de dorpen naar de trainingslocatie in Hoogezand zijn volgens de projectleider 
slecht. Dat maakte de indeling van de taalgroepen (naar taalniveau) soms ingewikkeld. 
Bijvoorbeeld als een vrouwelijke deelnemer alleen maar op bepaalde dagen door haar 
man in de auto gebracht kan worden, maar zij door haar taalniveau in de taalgroep valt 
die op andere dagen les krijgt. Dit probleem komt af en toe weer bovendrijven, maar 
de deelnemers hebben grotendeels een eigen routine voor het reizen opgebouwd. 

• Medische problematiek speelt bij veel deelnemers. De uitvoerders weten niet zo 
goed hoe ze daarmee om moeten gaan in hun eigen activiteit. De werkcoach vormt 
daarvoor in principe het aanspreekpunt, daarna de projectleider. Met name de taaldo-
centen zouden graag zelf handvatten hebben om ook tijdens de klassikale lessen om te 
gaan met deze problemen.  

• Humanitas heeft in november 2020 nog geen taalbuddy’s geleverd. Een van de rede-
nen daarvoor is dat Humanitas het lastig vindt om vrijwilligers te motiveren om de deel-
nemers van de pilot Z-route tijdens de coronacrisis persoonlijk te begeleiden. De moei-
zame samenwerking op dit punt tussen Humanitas en het BWRI heeft tot nu toe nog 
geen problemen voor de deelnemers opgeleverd, want er is tijdens de coronacrisis ook 
minder behoefte geweest aan taalbuddy’s. De participatieactiviteiten zijn immers be-
perkt gebleven. Omdat de gemeente Midden-Groningen in de toekomst wel taal-
buddy’s wil gaan inzetten voor inburgeraars in de Z-route, zoekt de projectleider nog 
naar een duurzame oplossing.  

• Wat betreft het specifieke onderdeel van budgetcoaching (waaronder ook reken- en 
digitale vaardigheden) speelt ook een aantal specifieke randvoorwaarden en knelpun-
ten.  

o De eerste randvoorwaarde voor budgetcoaching is dat mensen überhaupt re-
kensommen kunnen maken en (online) toegang hebben tot hun financiële 
gegevens. Die randvoorwaarde heeft de budgetcoach al opgepakt in haar 
klassikale les, maar er moest wel eerst een kleine omschakeling plaatsvinden. 
Het niveau lag voor haar lager dan verwacht.  

o De financiële privacy van de deelnemers vormt een knelpunt voor de budget-
coach: als mensen niet over hun financiën willen praten, kan zij hen nergens 
toe dwingen. Voor individuele coaching is zij voor een groot deel afhankelijk 
van de informatie die de mensen met haar willen delen. Maar ook als mensen 
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hun financiële informatie niet willen delen, kan zij zich nog richten op het aan-
scherpen van meer algemene competenties (bijv. een rekening lezen en be-
grijpen).   

o Motivatie hangt bij budgetcoaching echt af van de financiële status quo van 
de deelnemers. Als het financieel goed met de deelnemers gaat, is het moei-
lijk om hen bij de les te houden. De budgetcoach probeert de ongemoti-
veerde, financieel stabiele mensen bij de les te houden, maar merkt dat dit ze 
haar energie beter kan besteden aan de mensen die wel baat hebben bij haar 
lessen. Wanneer de mensen die hun financiën op orde hebben minder actief 
deelnemen aan de les, accepteert zij dat. 

6.8 Succesfactoren 

Naast de bovengenoemde knelpunten en randvoorwaarden, zien de uitvoerders in de pilot van 
Midden-Groningen ook een aantal belangrijke succesfactoren. Zij menen dat deze succesfacto-
ren ervoor zullen zorgen dat de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers toene-
men. Dat zijn de volgende factoren: 

• Het team van professionals in Midden-Groningen is heel hecht. De projectleider, werk-
coach, taaldocenten, budgetcoach en stagiaire bevinden zich niet op aparte eilandjes, 
maar communiceren makkelijk met elkaar. Ze kijken proactief wat ze elkaar kunnen 
bieden in de ondersteuning van de deelnemers. Daarnaast hebben ze erg veel ver-
trouwen in elkaars kennis en kunde. De projectleider laat de uitvoerders veel vrijheid 
en creativiteit in de invulling van hun activiteiten. 

• De budgetcoach vindt dat de combinatie van klassikaal lesgeven en individuele be-
geleiding erg goed werkt voor haar financiële ondersteuning van de deelnemers. Daar-
mee vindt ze de balans tussen basisvaardigheden aanleren en maatwerk bieden. 

• De stagiair-ervaringsdeskundige en de net ingezette stagiaire van het lokale ROC ha-
ken aan bij alle klassikale activiteiten om gedifferentieerd onderwijs te bieden. De sta-
giair-ervaringsdeskundige vervult bovendien een brugfunctie tussen de deelnemers 
en de docenten/budgetcoach. Daardoor kan het team signalen opvangen die anders 
ondergesneeuwd zouden raken in de groep. 

• De deelnemers kunnen erg genieten van de taallessen, met name de theater-/drama-
oefeningen. Niet alleen zijn die geestig en geven ze energie, maar ze zijn ook uitda-
gend en stellen de deelnemers direct in staat om de thema’s en woorden in de praktijk 
te brengen. De verwachting is dat zij van interactief onderwijs het meest opsteken. 
Ook de afwisseling met wat meer klassiek taalonderwijs, uit de methode ‘Praat je mee’, 
is motiverend. 

• De taallessen zijn ingedeeld naar taalniveau: er is een groep op A0-niveau en een 
groep die op iets hoger niveau Nederlands kan begrijpen. De taaldocenten kunnen 
hun lessen voorbereiden met die twee groepen in het achterhoofd. Dat bevalt goed. 
De iets verder gevorderde groep gaat wat sneller door het lesmateriaal heen, maar ook 
bij de A0-groep landt het materiaal na veel herhaling.
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 Velsen 
 
 

In het eerste tussenrapport, waarvoor het onderzoek liep tussen januari en maart 2020, beschre-
ven we de plannen van de gemeente Velsen als volgt: 

De gemeente Velsen werkt binnen de pilot samen met VluchtelingenWerk. Vluchtelingen-
Werk verzorgt zowel de taallessen als de participatieactiviteiten, en voert ook de voortgangs-
gesprekken met de deelnemers. ’s Morgens vinden de taallessen plaats, ’s middags gaan 
deelnemers in groepjes aan de slag. Er wordt aan de hand van thema’s gewerkt, waarbij elk 
thema tien weken wordt behandeld. De deelnemers worden verdeeld in twee groepen naar 
niveau. Dit is prettig voor de docenten en daarnaast is de ervaring dat mensen het beste leren 
in een groep met gelijkgestemden. Speciale onderdelen van de pilot zijn Mindfit, Digivaardig 
en Eurowijzer. Voor Mindfit is gekozen omdat de ervaring leert dat deze mensen veel met 
trauma’s, spanning en stress te maken hebben. Mindfit wordt in de eigen taal gegeven, omdat 
het belangrijkste is dat de stof goed overkomt, zodat deelnemers er mee aan de slag kunnen.   

 

In de volgende paragrafen beschrijven we hoe de pilot van de gemeente Velsen eruitzag in ok-
tober/november 2020. 



 

 

 

 60 

7.1 Samenwerking tussen gemeente en uitvoerende par-
tijen 

De uitvoering van de Z-route pilot in de gemeente Velsen is volledig belegd bij Vluchtelingen-
Werk: zowel taalonderwijs, participatieactiviteiten als de overige activiteiten, zoals Mindfit. Vluch-
telingenWerk levert trainers Mindfit en participatiecoaches (die de individuele begeleiding van 
de deelnemers op zich hebben genomen) en huurt taaldocenten in waarmee Vluchtelingen-
Werk vaker samenwerkt. VluchtelingenWerk werkt al jaren intensief samen met de gemeente 
Velsen, waardoor men al goed bekend is met elkaar.  

De taaldocenten en trainers van Mindfit hebben geen direct contact met de projectleiders van 
de gemeente. In plaats daarvan verloopt het contact via-via: de coördinator van Vluchtelingen-
Werk vormt de schakel tussen de gemeente en de directe uitvoerders. Problemen van de do-
centen en trainers legt de coördinator van VluchtelingenWerk voor aan de gemeentelijke pro-
jectleiders. De lijntjes tussen de gemeentelijke projectleiders en de coördinator zijn kort. Er 
wordt snel contact gezocht als er iets nieuws opspeelt. 

7.2 Belangrijkste aanpassingen door corona(maatregelen) 

Toen de coronapandemie rond maart 2020 in Nederland begon, zijn de taallessen en de ove-
rige activiteiten zo snel mogelijk digitaal voortgezet. De taaldocenten hebben hun lessen bij-
voorbeeld vrijwel meteen via WhatsApp voortgezet. Daar boden de (aanvullend toegekende) 
financiële middelen voor de pilot voldoende ruimte voor. De pilot heeft daardoor nauwelijks stil-
gelegen.  

Om digitaal te onderwijzen, was het wel nodig om de deelnemers allereerst digitale vaardighe-
den aan te leren. Daar is door de participatiecoaches van VluchtelingenWerk, door de taaldo-
centen en door de Mindfit-trainers veel tijd in gestoken. Op de momenten dat de coronamaatre-
gelen dat toelieten konden de deelnemers ook op kantoor van VluchtelingenWerk komen om 
daar in kleine groepjes begeleiding te krijgen.  

Velsen heeft ervoor gekozen om de activiteiten voor het grootste gedeelte digitaal te handha-
ven, ook nadat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Daarmee is Velsen de enige gemeente 
die niet weer overgegaan is op (gedeeltelijk) fysiek onderwijs. Wel konden enkele activiteiten in 
kleine groepjes fysiek plaatsvinden.6 De uitvoerders menen dat continuïteit de deelnemers goed 
doet. Zij geloven dat de omslag van fysiek naar digitaal onderwijs, en eventueel weer terug, on-
nodig veel verwarring zou zaaien onder de deelnemers. De taaldocenten hebben ook een hy-
bride vorm van onderwijs uitgeprobeerd, waarbij fysiek en online onderwijs elkaar afwisselden, 
maar zij waren daarover niet enthousiast. Inmiddels is men gewend aan de online lesvorm, en 
werkt dit in de beleving van de uitvoerders goed. Kanttekening is dat de digitale lesvorm wel 
veel energie vergt van de deelnemers en van de uitvoerende partijen. 

 

6 De praatgroepen vonden bijvoorbeeld fysiek plaats wanneer de coronamaatregelen dit toelieten.  
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Om vorm te geven aan het digitaal onderwijs, zijn de deelnemers verdeeld in twee groepen; 
elke groep krijgt les van een vaste taaldocent. Een van hen geeft les aan deelnemers die op A0-
niveau zitten of waarin de deelnemers analfabeet zijn; de andere docent geeft les aan deelne-
mers bij wie het taalniveau al iets hoger ligt. De twee taaldocenten hebben de hun toegewezen 
deelnemers vervolgens weer naar eigen inzicht ingedeeld in nog kleinere groepjes, om het on-
line onderwijs te faciliteren. De groepen met een iets hoger taalniveau hadden sneller de digi-
tale vaardigheden onder de knie, maar ook de deelnemers op lager niveau konden op een ge-
geven moment meekomen.  

Een aantal onderdelen van de pilot zijn nog niet opgestart vanwege de coronacrisis. Zo is slechts 
een klein aantal (3) vrijwilligerswerkplekken gevonden en konden de excursies niet plaatsvinden. 
De samenwerking met externe partijen die excursies zouden voorzien, zoals de bibliotheek in 
Velsen, is nog niet op gang gekomen.  

7.3 Taalonderwijs 

De twee taaldocenten zijn niet in dienst van VluchtelingenWerk, maar worden ingehuurd. De 
taaldocenten hebben wel ruime ervaring met het werken voor VluchtelingenWerk. Eens in de 
twee maanden spreekt de coördinator van VluchtelingenWerk de taaldocenten over de voort-
gang van de pilot. De taaldocenten kunnen voor advies over het onderwijs aan deze specifieke 
doelgroep ook terecht bij een zogenaamde ‘plusdocent’ van VluchtelingenWerk. De plusdocent 
kan advies geven over didactische kwesties. Veel vraagstukken rondom de doelgroep van de Z-
route lossen de twee taaldocenten ook onderling op. 

Zoals eerder genoemd wordt taal digitaal gedoceerd aan kleinere groepjes dan oorspronkelijk 
gepland. Om te compenseren voor het grotere aantal groepen zijn de lessen 45 minuten in 
plaats van drie uur lang. Daar lijden de taallessen volgens de taaldocenten niet onder, omdat zij 
merken dat ze door het kleine aantal deelnemers sneller de stof kunnen behandelen. Bovendien 
lukken sommige opdrachten vanwege de online lesvorm niet, zoals het klassikaal bekijken van 
een video aan het begin van de les. Door dat soort opdrachten over te slaan, bespaart de taal-
docent op lestijd. Dankzij de kleinschaligheid lukt het hen naar eigen zeggen ook om iedereen 
voldoende individuele aandacht te geven.  

De taaldocenten geven hun les vorm volgens een vast stramien. Die is als volgt: 

1. De docent reikt een woordenlijst aan die aansluit op het te behandelen thema; 
2. De deelnemers en docent bespreken hoe ze die woorden kunnen toepassen in de 

praktijk; 
3. De deelnemers oefenen klassikaal, onder begeleiding van de docent, met het gebruik 

van de woorden; 
4. De deelnemers gaan uiteen om gesprekjes te voeren waarin ze de woorden toepassen. 

Sommige deelnemers nemen zelf het initiatief om de nieuwe woorden buiten de les om in de 
dagelijkse praktijk te oefenen. De taaldocent geeft dat soort oefeningen niet als huiswerk op. 
Aan het eind van elk thema nemen de taaldocenten wel een toets af, maar die becijferen ze niet. 
De taaldocenten zijn nog zoekende naar een goede manier om online te toetsen. 
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De taaldocenten richten zich tijdens hun lessen vooral op spreken en luisteren. Heel af en toe 
komen grammatica, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid aan bod, met name in de groep deel-
nemers die qua taalniveau al wat verder gevorderd is. Bijvoorbeeld als de docent schriftelijke 
instructies op WhatsApp geeft of als de deelnemers op WhatsApp antwoorden op een vraag 
moeten intypen.  

Voor de invulling van de thema’s gebruiken de taaldocenten de methode ‘Praat je mee’ van 
KleurRijker. ‘Praat je mee’ bevalt goed. De methode draagt bij aan het praktijkgericht onderwij-
zen van de Nederlandse taal. Van de video’s van KleurRijker kan de taaldocent in digitaal onder-
wijs geen gebruik maken, maar de docenten zoeken wel vervangende filmpjes op YouTube. De 
taaldocent die lesgeeft aan de deelnemers die de Nederlandse taal al iets beter beheersen, is al 
bijna door het lesboek heen. 

Naast de klassikale taallessen is er ook één-op-één taalcoaching door participatiecoaches en 
kleine praatgroepjes om de taal met andere deelnemers te oefenen. Die praatgroepjes bestaan 
nu uit twee deelnemers en een participatiecoach. De praatgroepjes gaan fysiek, op locatie bij 
VluchtelingenWerk, door. Tijdens de praatgroepen stimuleert de participatiecoach een conver-
satie aan de hand van de thema’s die de taaldocent ook klassikaal behandelt. Iedere deelnemer 
heeft ook een eigen participatiecoach van VluchtelingenWerk, de één-op-één taalcoaching vindt 
met name telefonisch plaats. 

7.4 Mindfit 

Mindfit sluit aan op de stress-sensitieve aanpak van de gemeente Velsen. De lessen worden ge-
geven door speciale trainers van VluchtelingenWerk. Mindfit wordt zoveel mogelijk gegeven 
door ervaringsdeskundigen met een migratieachtergrond, zoals Syrische of Eritrese trainers. Die 
trainers kunnen ook hun eigen ervaringen met trauma en stress delen, om dat soort ervaringen 
te normaliseren. Het is belangrijk dat de trainers een brugfunctie hebben tussen de cultuur van 
de deelnemers en de Nederlandse cultuur. Een van de doeleinden van Mindfit is ook om de 
deelnemers wegwijs te maken in de Nederlandse maatschappij: hoe werkt het hier. 

Bij de deelnemers is vooraf gecheckt of zij deel wilden nemen aan Mindfit. Dit is geen verplicht 
onderdeel van het programma, hoewel het ook niet als vrijblijvend wordt gebracht. De werving 
van de deelnemers is uitgebreid geweest: de trainers hebben de deelnemers in hun eigen taal 
uitgenodigd, uitgelegd wat de inhoud van de training is, en meerdere malen nagebeld. Som-
mige Eritrese deelnemers kozen ervoor om niet mee te doen aan Mindfit, voor hen was de 
drempel te hoog.    

Het Z-routeonderdeel Mindfit is helemaal digitaal vormgegeven vanwege de coronamaatrege-
len. Daardoor is het aantal lessen gecomprimeerd van acht naar zes, elk met een eigen onder-
werp: 

1. Het Nederlandse gezondheidssysteem, zoals de doorverwijsfunctie van de huisarts. 
Ook de GGZ komt aan bod; 

2. Stress, psychosomatische klachten en stressreductie; 
3. Rouw, verlies en psychische klachten zoals PTSS en depressie;  
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4. Relaties en opvoeding. Ook zaken als huiselijk geweld komen aan bod; 
5. Cultuurverschillen in normen en waarden, en de filosofie dat beide culturen waarde-

volle bijdragen kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling; 
6. Een afsluitende les, met een quiz, een certificaatuitreiking, samen eten en groepsfoto’s. 

Met name de derde les wordt als heel zwaar maar waardevol gezien. Die doet deelnemers echt 
het nut inzien van het delen van ervaringen en gevoelens. De trainers bieden de deelnemers 
dan ook zoveel mogelijk ruimte om hun verhaal te doen. Dat kan tijdens de lessen, maar ook 
achteraf in een WhatsApp-groep of in een persoonlijk gesprek met de trainers. 

De groep deelnemers is vanwege de taal van de lessen in tweeën gesplitst: deze worden in de 
eigen taal van de deelnemers gegeven. Zo maken de trainers moeilijke onderwerpen bespreek-
baar. De Syrische trainer coacht de Syrische deelnemers, de Eritrese trainer de Eritrese deelne-
mers. Volgens de projectleider van Mindfit was het programma eenvoudig aan te passen voor 
de doelgroep van de Z-route. Het materiaal moest iets makkelijker gemaakt worden en de trai-
ners moesten meer gebruikmaken van beeldend materiaal.  

7.5 Participatieactiviteiten 

Voor de deelnemers in Velsen stond een aantal participatieactiviteiten gepland. Daarvan zijn er 
in november 2020 nog maar een paar gestart, in verband met de coronacrisis. De individuele 
begeleiding door participatiecoaches gaat wel door, maar de diverse excursies en het vrijwilli-
gerswerk kunnen niet doorgaan. Fietslessen gaan ook door, omdat dit buiten kan en niet per se 
in grote groepen hoeft plaats te vinden. Ook de zwemlessen hebben doorgang gehad. 

Er zijn speciaal voor de Z-route vrijwillige participatiecoaches getraind. Zij bieden individuele 
begeleiding die zoveel mogelijk moet bijdragen aan de zelfredzaamheid van de deelnemers. Ze 
proberen daarnaast specifieke vaardigheden van de deelnemers te verbeteren, die gevat zijn in 
speciale pictogrammenkaartjes. De participatiecoaches bespreken de vooruitgang van de Z-
route met de deelnemers, maar ook allerlei praktische dingen in het dagelijks leven. Samen pro-
beren de participatiecoaches en de deelnemers problemen op te lossen. Een voorbeeld daar-
van is het opstarten van een scheidingsprocedure met een echtgenoot die nog in het voorma-
lige thuisland van de deelnemer woont. De individuele begeleiding vergt ongeveer één tot an-
derhalf uur contact per week. De participatiecoaches vervullen een belangrijke rol in de motive-
ring van de deelnemers gedurende het verloop van de Z-route pilot. Daarnaast stimuleren zij de 
deelnemers om de Nederlandse taal in gesprekken te oefenen. 

Vrijwilligerswerkplekken ontbreken nog. Voor drie deelnemers heeft Vluchtelingenwerk ook tij-
dens de coronacrisis ondanks alles toch vrijwilligerswerk weten te vinden, maar zij vormen een 
kleine minderheid van de totale groep deelnemers. VluchtelingenWerk biedt daarnaast een al-
ternatief: de deelnemers mogen kleine werkzaamheden komen verrichten op kantoor. Ze doen 
dat in heel kleine groepjes. De werkzaamheden in kwestie sluiten zo goed mogelijk aan op de 
thema’s van het taalonderwijs. Ze zijn echter lang niet zo intensief als de uren die gepland ston-
den voor het onderdeel participatie.  
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Zodra de coronamaatregelen dat toestaan gaat VluchtelingenWerk in kleine groepjes de financi-
ele training Eurowijzer aan de deelnemers van de Z-route pilot geven. Omdat de participatieacti-
viteiten in zo klein mogelijke groepjes plaatsvinden, gaat het veelal om minder uren per deelne-
mer dan gepland, net zoals op dit moment het geval is voor de taallessen.  

7.6 Knelpunten 

Een aantal zaken belemmert volgens de uitvoerders in Velsen het succes van de pilotactiviteiten. 
Dat zijn de volgende: 

• Een belangrijke randvoorwaarde om digitaal onderwijs te kunnen volgen was werkende 
elektronica. Een landelijke organisatie kon laptops ter beschikking stellen. Maar ook 
bleken sommige deelnemers angstig om gebruik te maken van hun computers. Het 
ondersteunen van de deelnemers bij hun digitale vaardigheden bleek lastig.  

• Ondanks het feit dat digitaal onderwijs lúkt, zouden de taaldocenten de deelnemers 
toch liever fysiek onderwijs bieden. Fysiek onderwijs heeft volgens hen echt voordelen. 
Het is bijvoorbeeld minder intensief voor docent en deelnemers, omdat digitaal on-
derwijs voor iedereen lastig blijft. Ook zijn diverse werkvormen digitaal niet mogelijk. 
Het toetsen van de kennis over elk thema verloopt ook nog moeizaam, daar zijn de 
taaldocenten nog mee aan het experimenteren.  

• Het is een gemis dat de excursies en het vrijwilligerswerk niet door kunnen gaan 
vanwege corona. Er waren activiteiten ingepland zoals een bezoek aan de bibliotheek, 
aan het ziekenhuis, en creatieve activiteiten bij het kunstencentrum en in het buurthuis. 
Volgens de uitvoerders keken de deelnemers daar erg naar uit en was dat ook een 
stukje motivatie voor hen. Ook mist de combinatie tussen taal en praktijk enigszins, 
en juist díé stond centraal in de pilot. Die link proberen de taaldocenten nu tijdens hun 
lessen zoveel mogelijk te maken door middel van praktijkopdrachten. Daarnaast zou-
den de excursies ook bijdragen aan de bekendheid met de faciliteiten die de ge-
meente Velsen te bieden heeft, dus dat aspect van zelfredzaamheid blijft nog uit.  

• Mindfit is helemaal digitaal vormgegeven. Dat levert bepaalde knelpunten op:  
o Het is veel moeilijker om het vertrouwen van de deelnemers te winnen, wat 

wel essentieel is om over taboes te kunnen spreken. De trainers moesten daar 
iets meer energie in steken. Maar ook digitaal lukt het op den duur.  

o Een ander knelpunt is dat de tolken wel kunnen vertalen wat er letterlijk ge-
zegd wordt, maar dat ze geen zicht hebben op de lichaamstaal van de deel-
nemers. En die is specifiek voor Mindfit wel informatief.  

o Ook is het moeilijker om fysieke opdrachten zoals ontspanningsoefeningen 
samen te doen. 

• De trainers van Mindfit vinden het jammer dat Mindfit maar bij zes lessen blijft, zonder 
er vervolg aan te geven. De eerste zes lessen zijn eigenlijk alleen maar gericht op be-
wustwording, en niet aan concrete stappen nemen. Dat zouden de deelnemers bijvoor-
beeld in samenwerking met participatiecoaches kunnen doen, denken zij.  

• VluchtelingenWerk betreurt dat het zelf geen participatieplekken voor de deelnemers 
beschikbaar heeft. De uitvoerders hadden de participatieactiviteiten graag (gedeelte-
lijk) belegd bij een sw- of re-integratiebedrijf, zoals dat in een aantal andere pilotge-
meenten is gebeurd. Het re-integratiebedrijf van de gemeente, IJmond Werkt, biedt 
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geen vrijwilligerswerkplekken aan de deelnemers en stelt hoge eisen aan taalvaardig-
heid. 

• Bij de deelnemers heerste vóór hun deelname aan de Z-route soms het misverstand 
dat zij een vaste werkplek toegewezen zouden krijgen. Associaties met Vluchtelingen-
Werk, maar ook de inhoud van de wervingsgesprekken, heeft waarschijnlijk tot die ver-
wachting geleid. Inmiddels is het duidelijk dat een vaste baan geen (vanzelfsprekend) 
onderdeel is van de pilot. Daar hebben de deelnemers vrede mee.  

7.7 Succesfactoren 

Naast de bovengenoemde knelpunten en randvoorwaarden, zien de uitvoerders in de pilot van 
Velsen ook een aantal belangrijke succesfactoren. Zij menen dat deze succesfactoren ervoor zul-
len zorgen dat de taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers toenemen. Dat zijn de 
volgende factoren: 

• Het direct digitaal doorpakken van de pilot heeft de deelnemers goed gedaan, mer-
ken de uitvoerders in Velsen op. Dat bood hun continuïteit waaraan ze altijd, maar met 
name tijdens de coronacrisis, veel behoefte hebben. Bovendien bleven alle deelnemers 
daardoor in beeld bij de uitvoerders en bij de gemeente, terwijl er anders misschien 
deelnemers uitgevallen waren.  

• Stress-sensitief werken blijkt heel welkom, want de periode rondom corona is erg 
stressvol. De deelnemers blijven zo constant oefenen met het omgaan met stressvolle 
situaties. De uitvoerders zien dat het goed is dat de taboe rondom het bespreken van 
stress in enige mate verdwenen is in deze groep deelnemers. Het bespreken van stress 
en andere psychische problemen met de andere deelnemers werkt volgens de uitvoer-
ders echt ‘helend’. Het vergroot de saamhorigheid, het gevoel dat de deelnemers er 
niet alleen voor staan. Mindfit biedt de deelnemers rust, begrip voor hun eigen emo-
ties, en bereidwilligheid om taboes te bespreken. 

• Mindfit wordt in de eigen taal van de deelnemers gegeven. De uitvoerders merken dat 
ze dan niet alleen diepgaandere gesprekken met de deelnemers kunnen voeren, maar 
ook dat ze onnodige stress voorkomen. Want het niet begrijpen van lesmateriaal kan 
ook stress opleveren.  

• In Velsen zien de projectleiders het taalonderwijs als het belangrijkste component om 
de deelnemers vooruit te helpen. Maar het taalonderwijs zou niet zo goed functioneren 
zonder de aanvulling vanuit de andere activiteiten. Die andere activiteiten werken vol-
gens hen versterkend. De combinatie is een gewin. 

• Het oplossen van problemen wordt in de gemeente Velsen zoveel mogelijk in samen-
werking met de deelnemer zelf gedaan. Dat stimuleert volgens de uitvoerders het pro-
bleemoplossend vermogen en draagt zo bij aan de zelfredzaamheid van de deelne-
mer.  

• Samen leuke dingen doen, samen lachen en plezier hebben, draagt ook bij aan het 
onderwijs van de deelnemers. Daar proberen de taaldocenten, participatiecoaches en 
trainers van Mindfit zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ook de excursies zouden 
daaraan kunnen bijdragen.  
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Deel II  
Resultaten en succesfactoren 

In deel II van dit rapport gaan we in op de resultaten die tot nu toe zijn behaald in 
de pilots Z-route. We brengen eerst aan de hand van de pilotbeschrijvingen in 
kaart wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn. Ook geven we 
weer wat de ervaringen van betrokkenen zijn met de uitvoering van de pilots. Dan 
gaan we in hoofdstuk 9 in op de resultaten zoals die naar voren komen op basis 
van de kwantitatieve gegevens. We sluiten af met een analyse van de mogelijke 
succesfactoren die een positieve invloed hebben op de voortgang van de deelne-
mers.
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 De pilots: verschil-
len en overeen-
komsten 

In deel I van dit rapport hebben we de zes pilots Z-route in detail beschreven. We 
beginnen dit deel II, waarin we onze analyse presenteren, met een overkoepelend 
hoofdstuk op basis van de pilotbeschrijvingen. Wat zijn nu de belangrijkste over-
eenkomsten en verschillen tussen de pilots? Daarnaast gaan we in op de ervarin-
gen van betrokkenen – zoals bijvoorbeeld docenten, coaches en klantmanagers – 
met de pilots.  

8.1 Overeenkomsten 

Als we door onze oogharen naar de zes pilots kijken, dan zien we op hoofdlijnen vooral de over-
eenkomsten tussen de pilots. Allemaal geven zij taalonderwijs, verzorgen zij maatschappelijke 
activiteiten en zetten zij in op participatie. Dat is ingegeven door de eisen die zijn gesteld aan de 
pilots. Op de overeenkomsten tussen de pilots gaan we hier wat dieper in. Voor alle pilots geldt 
dat de coronamaatregelen een forse invloed hebben gehad op het programma: alle pilotge-
meenten moesten in meer of mindere mate hun plan van aanpak aanpassen. We zien dan ook 
dat de doorgevoerde wijzigingen in het programma meer te maken hebben met de coronacri-
sis, dan met inzichten in “wat werkt”.  

De belangrijkste ingreep die de pilotgemeenten hebben moeten doen is dat de programma’s 
zijn afgeschaald. Vanwege de coronamaatregelen moest de groepsgrootte voor de lessen aan-
gepast worden en konden groepsactiviteiten (soms) niet plaatsvinden. Dat heeft ertoe geleid dat 
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de pilotprogramma’s zijn ingekort. In bijvoorbeeld Enschede zien we dat het programma is ge-
halveerd, omdat de groep in tweeën is gesplitst, die allebei de helft van de lessen kregen. In an-
dere pilotgemeenten zijn taallessen vaak ingekort, omdat ze digitaal plaatsvonden. Dan is bij-
voorbeeld een taalles die in het oorspronkelijke programma vier uur zou duren teruggebracht 
naar ongeveer twee uur. De ervaring leerde namelijk dat digitale lessen een andere benadering 
en tijdsspanne vragen dan klassikale lessen. Oorspronkelijk voorzagen de pilots in een pro-
gramma van ongeveer 20 uur per week, vanwege de coronamaatregelen en daaruit voortvloei-
ende ingrepen is het aantal uur per week dat de deelnemers les of activiteiten volgen gedaald. 
Wel verschilt het per pilot hoezeer het programma is ingekort.  

In de oorspronkelijke plannen was sprake van een sterke wisselwerking tussen de verschillende 
programmaonderdelen. Nederlands leren moest gebeuren in het klaslokaal (taalonderwijs en 
sommige maatschappelijke activiteiten) en in de praktijk (maatschappelijke activiteiten en parti-
cipatie). Deelnemers moesten als het ware “ondergedompeld” worden in de Nederlandse taal. 
In de praktijk hebben de pilotgemeenten geprobeerd hier zoveel mogelijk aan vast te houden. 
De overtuiging is er bij betrokken professionals dat het geleerde in de les in de praktijk gebracht 
moet worden om deelnemers het Nederlands beter te laten beheersen en hen zelfredzamer te 
maken. Toch moeten we constateren dat alle pilotgemeenten aanpassingen hebben moeten 
doen aan het programma die gevolgen hebben gehad voor deze wisselwerking. Over het alge-
meen geldt dat de maatschappelijke en participatieactiviteiten minder goed van de grond zijn 
gekomen. Door de coronamaatregelen is het aantal uur participatie en maatschappelijke eisen 
niet gehaald. De maatschappelijke activiteiten bestonden in de meeste pilotgemeenten voor 
een deel uit excursies. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘gezondheid’ waar een excursie naar 
een apotheek aan gekoppeld werd. Vanwege de coronamaatregelen konden veel van dit soort 
excursies (in een groep) niet plaatsvinden. De participatieactiviteiten zouden veelal vorm krijgen 
in vrijwilligerswerk en taalstages. De meeste pilotgemeenten hebben moeite gehad om voor ie-
dereen een participatieplek te vinden: organisaties stonden minder open voor vrijwilligers of er 
was simpelweg minder werk bij organisaties die normaal gesproken met vrijwilligers werken. 
Daardoor is het in bijna alle pilotgemeenten niet gelukt om voor iedereen een vrijwilligerswerk-
plek of taalstage te vinden. Het oefenen met het Nederlands in de praktijk is daarom bij de pilots 
minder goed uit de verf gekomen dan de pilotgemeenten van tevoren bedacht hadden. Daar-
door is ook minder sprake van het versterkende effect dat uit moest gaan van de combinatie van 
taal en praktijk.  

Het is niet zo dat helemaal geen sprake is van een wisselwerking tussen taal en praktijk: de pilot-
gemeenten hebben geprobeerd hier ondanks de crisis toch zo goed mogelijk invulling aan te 
geven. De pilotgemeenten hebben hun thematische werkwijze behouden en we zien dan ook 
dat het taalonderwijs een link heeft met de overige activiteiten van het programma. Taaldocen-
ten hebben daarover veelvuldig overleg gevoerd met de professionals die de andere onderde-
len van het programma verzorgden. Flexibiliteit en creativiteit waren nodig om aan de maat-
schappelijke thema’s en participatieactiviteiten invulling te geven. De pilotgemeenten hebben 
dat elk op hun eigen manier gedaan. Ook in de oorspronkelijke opzet van de pilotprogramma’s 
was vaak al sprake van ruimte om de precieze invulling van het programma gaandeweg vast te 
stellen. Dit bood de pilotgemeenten de ruimte om hun programma af te stemmen op de be-
hoefte van deelnemers.  



 

 

 

 70 

In ons onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de pilots proberen aan te sluiten bij de 
wensen en behoeften van deelnemers. Er wordt, met andere woorden, geprobeerd een vorm 
van maatwerk te bieden. Dat zien we niet zozeer in aanpassingen aan het programma zelf, maar 
wel in de inhoud van de lessen en activiteiten. Taaldocenten en de docenten/coaches voor de 
maatschappelijke activiteiten doen hun best om hun lessen af te stemmen op het niveau en de 
behoeften van deelnemers. Het betekent ook dat deze professionals veel tijd steken in het voor-
bereiden van hun lessen of activiteiten, om deze goed aan te laten sluiten op de deelnemers.  

Alle pilots hebben met de deelnemers het contact onderhouden, ook in de periode dat de les-
sen en activiteiten niet doorgingen vanwege de coronacrisis, het doel was onder andere uitval 
van deelnemers te voorkomen. Meer dan in de oorspronkelijke plannen voorzien was, is sprake 
geweest van individueel contact met de deelnemers. Daarbij bleek dat de pilots tevens een be-
langrijk informatiekanaal over corona en de coronamaatregelen waren. Tijdens deze individuele 
gesprekken konden deelnemers hun vragen over corona stellen en eventuele angsten delen. 
Wie deze individuele gesprekken voerde, verschilde per pilot.  

De pilots maken in meer of mindere mate gebruik van de inzet van vrijwilligers en/of stagiaires. 
Dat kunnen bijvoorbeeld taalmaatjes zijn, die met een deelnemers het Nederlands oefenen of 
ondersteunen bij praktische zaken. De zogenaamde “culturele verbinders” zijn soms vrijwilligers, 
soms zijn het professionals. Verder zien we soms inzet van stagiaires, bijvoorbeeld bij de taalles-
sen, die dan optreden als klassenassistent. Een belangrijke reden voor de inzet van vrijwilligers 
en stagiaires is dat hiermee een intensiever programma te bieden is en het onderwijs gediffe-
rentieerd aan te bieden is, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.   

Een laatste overeenkomst die we zien tussen de pilots is dat sterk is ingezet op digitale vaardig-
heden. Dat was onvermijdelijk, gezien de coronamaatregelen en daaruit voortvloeiende digitale 
lessen en activiteiten.  

8.2 Verschillen 

Er zijn ook verschillen tussen de zes pilots. Het meest in het oog springend zijn de uiteenlo-
pende lesvormen die gekozen zijn voor het taalonderwijs. De coronamaatregelen noopten alle 
pilotgemeenten tot aanpassingen. Tijdens de periodes van lockdown was fysiek onderwijs in 
een klaslokaal niet aan de orde en hebben de deelnemers digitaal les gekregen. In de zomer en 
herfst was sprake van versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat maakte klassikale lessen 
in aangepaste vorm weer mogelijk, maar niet in alle pilots is daar voor gekozen. Zoals in deel I 
van dit rapport al beschreven is, heeft één pilot ervoor gekozen om volledig digitaal les te blij-
ven geven, sommige pilots hebben gekozen voor klassikaal onderwijs in kleinere groepen en 
andere pilots hebben gekozen voor een combinatie van digitaal en klassikaal onderwijs. De 
keuze voor de lesvorm is meestal tot stand gekomen op basis van de voorkeur van de docent en 
pragmatische afwegingen. We signaleren dat de meeste taaldocenten de voorkeur geven aan 
klassikaal onderwijs, maar er zijn ook taaldocenten die goede ervaringen hebben met digitaal 
onderwijs. Zij hebben zich dit eigen gemaakt en zagen voldoende mogelijkheid om geheel of 
gedeeltelijk digitaal les te geven.  
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We signaleren ook dat er, ingegeven door de coronamaatregelen, verschillen zijn tussen de pi-
lots in de vormgeving van de overige onderdelen: maatschappelijke activiteiten en participatie. 
Pilotgemeenten hebben daarbij een keuze gemaakt waar zij op in willen zetten en waarop min-
der. Zo heeft de ene pilot het geven van workshops op de lange baan geschoven, terwijl de an-
dere pilot juist in kleinere groepen heeft ingezet op het geven van workshops. De ene pilot heeft 
gekozen voor het meegeven van huiswerkopdrachten die de excursies moesten vervangen, de 
andere pilot heeft juist ingezet op excursies in kleinere groepjes die wel mogelijk waren. We sig-
naleren dan ook dat de precieze invulling van de pilotprogramma’s met name op dit punt afwijkt 
van de oorspronkelijke plannen.  

Ten aanzien van de invulling van het programma valt op dat er soms bewust gebruik wordt ge-
maakt van de eigen (moeder)taal. Zij hebben de keuze gemaakt om onderdelen van het pro-
gramma in de moederstaal aan te bieden. Zij zijn van mening dat het bij sommige onderdelen 
om de inhoud gaat en niet om taalvaardigheid: zij stellen centraal dat deelnemers de bood-
schap goed begrijpen. Zo gaf Velsen het onderdeel Mindfit in de eigen taal en Berg en Dal gaf 
Eurowijzer in de moedertaal.   

In de vorige paragraaf kwam al aan bod dat in alle pilots is ingezet op het onderhouden van per-
soonlijk contact met de deelnemers. De vorm en aard van de begeleiding die de deelnemers 
hebben gekregen verschilt echter tussen pilots. In sommige pilots is persoonlijke begeleiding 
een kernelement, zoals de Yalla!Coaches dat zijn in Best. In een deel van de pilots valt op dat de 
persoonlijke begeleiding tevens een spilfunctie heeft: de begeleiders vormen de verbinding 
tussen de elementen van de pilot, inventariseren de wensen en behoeften van deelnemers en 
koppelen dat terug aan de docenten en coaches van de andere pilotonderdelen. In andere pi-
lots zien we dat wel sprake is van persoonlijke begeleiding, maar dit meer op afstand staat en/of 
minder intensief is. Dan gaat het bijvoorbeeld om vrijwillige taalmaatjes, die een deelnemer on-
geveer een uur per week ondersteunen bij het leren van het Nederlands, maar verder niet in ver-
binding staan met de andere pilotonderdelen.  

Een laatste verschil dat ons opvalt betreft de organisatie van de pilots. Grofweg zien we een 
tweedeling tussen pilotgemeenten die ervoor gekozen hebben om vrijwel alle onderdelen te 
beleggen bij één partij en pilotgemeenten die ervoor hebben gekozen om de pilotonderdelen 
bij verschillende partijen te beleggen. Op de voor- en nadelen van beide varianten gaan we in 
hoofdstuk 10 nader in.  

8.3 Ervaringen van de pilotgemeenten 

In deze paragraaf staan we kort stil bij de ervaringen die uitvoerders inmiddels met de pilots 
hebben opgedaan.  

Allereerst signaleren alle pilots dat deelnemers een (klein) beetje vooruitgang boeken. Deelne-
mers beheersen het Nederlands beter, worden zelfredzamer en krijgen meer zelfvertrouwen. 
Daar zijn betrokkenen uiteraard blij mee. Maar, zeggen zij ook, deelnemers gaan heel langzaam 
vooruit. Het zijn kleine stapjes die deelnemers zetten. Betrokkenen geven aan dat er een belang-
rijke wisselwerking is gelegen in het Nederlands beter beheersen, meer zelfvertrouwen krijgen 
en zelfredzamer worden: die drie aspecten beïnvloeden en versterken elkaar. Hoe dit precies 
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werkt is op basis van dit onderzoek niet vast te stellen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 
Nederlandse taalvaardigheid van alle deelnemers laag is te noemen, maar er zijn wel verschillen 
in taalniveau tussen deelnemers. Voor sommige pilots was dat aanleiding om, soms mede naar 
aanleiding van de coronamaatregelen, de groep in tweeën te splitsen, waarbij een indeling naar 
taalniveau is gemaakt. Op die manier zijn de taallessen nog beter aan te passen aan het niveau 
van de groep.  

Een ander aspect waarop deelnemers duidelijk progressie hebben geboekt is hun digitale vaar-
digheid. Dit moeten we toeschrijven aan de coronamaatregelen en de digitale lessen die daaruit 
voortvloeiden. Zodoende is er door deelnemers veel geoefend met hun digitale vaardigheden 
en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.  

De betrokkenen van de pilots zijn het erover eens dat het jammer is dat het oorspronkelijke pro-
gramma vanwege de coronamaatregelen niet uitgevoerd kon worden. Zij signaleren zelf ook dat 
de wisselwerking tussen klassikaal taalonderwijs en leren in de praktijk minder goed tot stand is 
gekomen dan zij hadden gewild. De meeste professionals denken dat deelnemers meer vooruit-
gang hadden geboekt als de combinatie van taalonderwijs, maatschappelijke activiteiten en par-
ticipatie zou zijn uitgevoerd zoals was beoogd. Niet alleen zou deze wisselwerking tussen pro-
grammaonderdelen de taalbeheersing van deelnemers ten goede zijn gekomen, ook zou dit de 
motivatie van deelnemers ten goede zijn gekomen, denken betrokkenen. Zij zeggen dat de 
maatschappelijke activiteiten en participatieonderdelen vaak leuk gevonden worden door deel-
nemers als ze door konden gaan (“een uitje”), en dat deelnemers dan zien hoe zij hun taalvaar-
digheid in de praktijk kunnen benutten.  

De pilotgemeenten concluderen dat de Z-route (zeer) intensief is, voor zowel deelnemers als be-
trokken professionals. Voor de deelnemers geldt dat voorzien was in een programma van onge-
veer 20 uur per week. In de meeste pilots was sprake van een ochtendprogramma, gevolgd 
door een middagprogramma. De ervaring van meerdere pilots is dat de deelnemers na het och-
tendprogramma, meestal is dat taalonderwijs, moe zijn. Deelnemers hebben minder energie 
voor het middagprogramma, meestal workshops, excursies of participatieactiviteiten, en moeten 
daar door de docent/coach actiever voor gemotiveerd worden. Betrokkenen zoeken de verkla-
ring hiervoor in het feit dat deelnemers niet gewend zijn aan dit soort dagen: voorheen hadden 
zij veelal geen (vrijwilligers)werk of andere daginvulling. Een andere mogelijke verklaring is dat 
nieuwe dingen leren vermoeiend is.   

Ook van professionals vergt de Z-route veel tijd, energie en inspanningen. Zij vinden de pilot 
veelal (zeer) arbeidsintensief. De voorbereiding van lessen en bijeenkomsten kost veel tijd en de 
lessen zelf kosten ook veel energie. Deelnemers vragen relatief veel aandacht, niet zozeer van-
wege de vragen die ze stellen, maar wel om te zorgen dat iedereen het snapt en de lessen goed 
aansluiten op het niveau en de behoeften van deelnemers. De ervaring van diverse professio-
nals is dat je veel uitleg moet geven aan deelnemers voordat zij het snappen. Taaldocenten heb-
ben bijvoorbeeld de ervaring dat de Z-route voor hen intensiever is dan een reguliere NT2-cur-
sus. Daar komen de extra inspanningen die voortvloeien uit de coronacrisis nog eens bij: ook 
van docenten en coaches vergde het tijd en energie om hun lessen aan te passen aan digitaal 
onderwijs of aangepast klassikaal onderwijs. We signaleren dat de betrokken professionals hun 
werk met bevlogenheid en enthousiasme hebben gedaan. Dit vroeg van hen vaak meer inzet in 
tijd dan ervoor begroot was.  
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De pilotgemeenten hebben in de afgelopen maanden geleerd dat er diverse randvoorwaarden 
zijn voor deelname aan de pilot. Gebrek aan kinderopvang en vervoer blijken belangrijke knel-
punten te zijn. Ook met het aanbieden van een fiets ben je er nog niet altijd: niet alle deelne-
mers kunnen fietsen, bijvoorbeeld. De coronamaatregelen hebben geleid tot veel meer digitaal 
onderwijs dan was voorzien. Dit bracht direct de noodzaak tot goede WiFi, smartphones en 
eventueel laptops met zich mee. Verder was het voor deelnemers soms een belemmering dat zij 
vanwege de coronamaatregelen de lessen moesten volgen terwijl ook partner, kinderen en 
eventueel andere huisgenoten thuis waren en soms school of werk hadden. Dat is de concentra-
tie van deelnemers niet altijd ten goede gekomen.  

Een laatste punt dat wij hier willen benoemen is dat meerdere betrokkenen hebben ervaren dat 
de motivatie van deelnemers beïnvloed kan worden door medische- en psychische problema-
tiek en door hun normen en waarden. Medische problematiek kan van invloed zijn op de aanwe-
zigheid van deelnemers (ze missen lessen vanwege dokters- en ziekenhuisbezoek of kunnen zich 
niet concentreren door hun trauma’s) en op hun deelname (ze kunnen niet meedoen aan be-
paalde programmaonderdelen vanwege medische omstandigheden, bijvoorbeeld niet lang 
kunnen staan of lopen). Ook merken enkele betrokkenen op dat deelnemers soms anders aan-
kijken tegen medische problematiek: hen is altijd geleerd dat zij rust moeten houden totdat de 
klacht over is, terwijl in Nederland het uitgangspunt meestal is dat je moet doen wat kan en dat 
bewegen helpt bij het genezingsproces. Ook op andere vlakken kunnen normen en waarden 
van deelnemers van invloed zijn op deelname aan programmaonderdelen, te denken valt bij-
voorbeeld aan man-vrouwpatronen, ideeën over opvoeding en werk. Opvattingen van deelne-
mers over dit soort onderwerpen kunnen (sterk) afwijken van gangbare Nederlandse opvattin-
gen en dat leidt soms tot wrijving of wederzijds onbegrip.   
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 Voortgang van de 
deelnemers 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de voortgang van de deelnemers van de Z-route 
pilots tot nu toe, gebaseerd op de gegevens die de pilotgemeenten met ons ge-
deeld hebben. Deze gegevens zijn afkomstig van taaldocenten en werk-/partici-
patiecoaches. We gaan daarnaast in op het uitvalpercentage en de effecten van de 
pilot die de uitvoerders observeren bij de deelnemers. 

9.1 Uitval 

Formeel zijn de pilots gestart in november 2019. De eerste maanden zijn voornamelijk besteed 
aan de werving en de voorlichting van statushouders, waardoor de activiteiten voornamelijk van 
start gingen in januari/februari 2020. Bij deze feitelijke start van de Z-route pilots in januari/fe-
bruari 2020 meldden de pilotgemeenten in totaal 116 deelnemers bij ons aan. Van deze 116 
deelnemers zijn ten tijde van dit tussenrapport 22 deelnemers afgevallen. Dit wijst op een uitval-
percentage van 19 procent. De resterende 81 procent heeft al daarom ten tijde van de dataver-
zameling voor dit rapport 10 à 11 maanden (inclusief een aantal maanden op afstand, i.v.m. de 
coronapandemie) meegedaan aan de Z-route pilot. 

De 22 deelnemers die opgehouden zijn met de Z-route pilots, zijn ofwel aan het begin van de 
pilot (in maart, een maand na de eerste start) direct uitgevallen, ofwel iets later in de pilot (tussen 
augustus en oktober, zes à acht maanden na de start). Voor de eerste lichting uitvallers (van ze-
ven ex-deelnemers is bekend dat zij rond maart 2020 uitvielen) lijkt vooral het uiteindelijk toch 
niet voldoen aan de selectiecriteria de belangrijkste reden van uitval. De deelnemers hadden 
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bijvoorbeeld al een werkplek die niet te combineren viel met de Z-route, bleken geen ontheffing 
van de inburgering te hebben ontvangen of konden in verband met medische problematiek 
toch niet starten.  

Voor de tweede lichting (van tien ex-deelnemers is bekend dat zij tussen augustus en september 
2020 uitvielen) worden ook vooral deze twee redenen van uitval gegeven: de deelnemer heeft 
een baan gevonden of er is sprake van medische problematiek.7 Soms zijn deelnemers overge-
plaatst naar een ander project van de gemeente dat passender bleek. Een enkeling kon betaald 
werk krijgen en is in samenspraak met de betrokken klantmanager van de Z-route pilot ‘onthe-
ven’. Corona heeft bij de uitval van één deelnemer een rol gespeeld: deze persoon wilde niet 
meer met het openbaar vervoer naar de locatie(s) van de Z-route komen. 

De 22 uitgevallen deelnemers onderscheiden zich op drie verschillende manieren van de reste-
rende 94 deelnemers: 

1. De uitgevallen deelnemers scoorden bij het begin van de pilot lager op het ZRM-do-
mein van lichamelijke gezondheid.8 

2. De uitgevallen deelnemers scoorden bij het begin van de pilot lager op het ZRM-do-
mein van gezondheidszorg.9  

3. Syrische deelnemers zijn relatief vaak uitgevallen. Van beide bovengenoemde redenen 
is bij hen sprake: medische belemmeringen of het vinden van werk buiten de pilot. En 
in vergelijking met het gemiddelde uitvalpercentage waren er onder de Eritrese deel-
nemers juist relatief weinig uitvallers.10 

Het lijkt er ook op dat de deelnemers die uitgevallen zijn, relatief wat korter geleden in Neder-
land zijn aangekomen.11 

Tegelijkertijd is het belangrijk om te bedenken dat de gemeenten sinds de start van de pilot ac-
tief nieuwe deelnemers zijn blijven werven. Voor de kwantitatieve analyse nemen we deze 
nieuwe deelnemers (mensen die zich na de eerste meting en na het schrijven van ons eerste tus-
senrapport voor de Z-route hebben aangemeld) niet mee in de analyse. Wij richten ons in de 
analyse alleen op de resultaten van de oorspronkelijke 116 deelnemers. 

 

7 Na de eerste paar maanden was van de meeste deelnemers natuurlijk al bekend of zij naast de Z-route een baan hadden 
of niet. Alleen in de gemeente Best, die immers pas later op kon starten, kwam dit soort informatie pas in het tweede half-
jaar aan het daglicht. 

8 t(107) = -2,90; p = 0,005 

9 t(107) = -2,13; p = 0,036 

10 χ(7) = 15,24; p = 0,033 

11 Gemiddeld kwamen zij aan in 2015, terwijl de resterende deelnemers gemiddeld in 2014 arriveerden. Muitval = 2015,32; 
SDuitval = 1,003; Mresterend = 2014,62; SDresterend = 2,064. Uitgaande van ongelijke variantie levert een t-toets dan de volgende 
resultaten: t(48,072) = 2,22; p = 0,031. De vergelijking is niet significant bij een t-toets met gelijke variantie. 
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9.2 Doelen  

De pilotgemeenten stellen zich allemaal enerzijds ten doel dat deelnemers de Nederlandse taal 
beter gaan beheersen en anderzijds dat deelnemers meer “meedoen”. Onder meedoen ver-
staan zij dingen als een sociaal netwerk opbouwen, de weg weten te vinden in de Nederlandse 
maatschappij, zich redden in het dagelijks leven (boodschappen, oudergesprekje op school, 
naar de huisarts) en het doen van vrijwilligerswerk of betaald werk. Taalbeheersing en participa-
tie gaan in de doelstellingen van de pilotgemeenten hand in hand. Door taalbeheersing kunnen 
deelnemers van de pilot naar verwachting beter participeren en door participatieactiviteiten zul-
len zij de taal beter gaan beheersen.  

Op de lange termijn stellen twee gemeenten uitstroom naar betaald werk tot doel. De andere 
vier gemeenten zouden het winst vinden wanneer de pilot bijdraagt aan uitstroom naar betaald 
werk, maar stellen dat niet tot doel. 

9.3 Taalvaardigheid 

Box. Voorwaarden voor het beschrijven van een resultaat op taalvaardigheid 

De uitvoerders vertelden ons al dat de vooruitgang van de deelnemers wel zichtbaar is, maar 
qua omvang beperkt. Meer dan een groei van A0 naar A2 was van tevoren niet beoogd. De 
projectleiders en uitvoerders hebben tussen januari/februari 2020 en november 2020 ook 
daadwerkelijk ervaren dat grote vooruitgang bij deze doelgroep eigenlijk niet voorkomt. Om 
de kleine stapjes in taalvaardigheid tóch in beeld te brengen, hebben wij er voor de kwantita-
tieve meting voor gekozen om 1) een zo hoog mogelijk, maar hanteerbaar aantal ‘stappen’ tus-
sen A0 en A2 aan te houden en 2) alleen over resultaten op het gebied van taalvaardigheid te 
spreken als die groter zijn dan 0,5 én statistisch significant. 

Bij de start van de pilots Z-route12 is de taalvaardigheid van de deelnemers gemeten door hun 
taaldocenten. Voor een deel hebben de taaldocenten naar aanleiding van gesprekken met de 
deelnemers een inschatting gemaakt, voor een deel kon de taalvaardigheid van de deelnemers 
bij de intake van de pilots formeel worden getoetst. Hetzelfde geldt voor de taalvaardigheid hal-
verwege de pilots; de taaldocenten maakten in november 2020 een inschatting of namen een 
formele toets af. Het is in november 2020 onbekend in welke gevallen de taaldocenten een for-
mele of informele inschatting hebben gemaakt; deze vraag nemen we mee bij de eindmeting. 

Taalvaardigheid hebben wij laten meten aan de hand van vijf aspecten van taal: spreekvaardig-
heid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Niet van 
alle deelnemers is het niveau op al deze vaardighedenbekend. We maken een inschatting van 
hun vooruitgang gebaseerd op de cijfers die wél beschikbaar zijn. 

 

12 Zoals eerder vermeld is de gemeente Best pas later gestart met de Z-route pilot. In september 2020 kwamen de deelne-
mers en uitvoerders voor het eerst bijeen om de geplande activiteiten te starten. De andere vijf pilotgemeenten waren toen 
al negen maanden op weg. In de gemeente Best is de ‘baseline’ taalvaardigheid van de deelnemers in september getoetst. 
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Allereerst hebben we de inschattingen van de docenten omgezet in cijfers. Zo kunnen ook 
kleine stapjes die de deelnemers zetten, waargenomen worden. Taaldocenten maakten gebruik 
van vijf taalniveaus, die wij de volgende cijfercodes hebben toegewezen: 

0. A0 
1. pre-A1 
2. A1 
3. A1+ 
4. A2 

Bij de start van de pilot lag de gemiddelde taalvaardigheid van de deelnemers op 1,09 
(SD=0,84; N=109). Dat betekent dat de deelnemers gemiddeld tussen pre-A1 en A1 scoorden, 
maar dat er meer deelnemers met pre-A1 (of lager) waren dan met A1 (of hoger). Halverwege 
de pilot scoren de deelnemers gemiddeld 1,65 (SD=0,74; N=91) op algemene taalvaardigheid. 
Nu zijn er iets meer deelnemers met A1 (of hoger) dan in het begin van de pilot. Er is vooruit-
gang zichtbaar in de taalvaardigheid van de deelnemers. De vijf individuele taalaspecten zijn op-
genomen in Figuur 9.1, hierbij hebben we een vergelijking gemaakt tussen de begin- en de tus-
senmeting. 
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Figuur 9.1. Vergelijking van taalniveaus bij de start van de pilots en halverwege de pilots (alle 
gemeenten samengenomen) 

 
 Uitvallers (t0) Resterende deelne-

men in feb 2020 (t0)13 
Halverwege de pilot 

okt 2020 (t1) 

Spreken 1,00 
(SD=0,66; N=15) 

1,24 
(SD=0,92; N=89) 

1,96*** 
(SD=0,89; N=91) 

Gesprekken 
voeren 

1,07 
(SD=0,70; N=15) 

1,17 
(SD=0,91; N=89) 

1,75*** 
(SD=0,95; N=91) 

Luisteren 1,09 
(SD=0,83; N=11) 

1,44 
(SD=0,99; N=78) 

1,90*** 
(SD=0,80; N=89) 

Schrijven 0,33 
(SD=0,62; N=15) 

0,77 
(SD=0,82; N=91) 

1,21*** 
(SD=1,00; N=86) 

Lezen 0,53 
(SD=0,64; N=15) 

0,80 
(SD=0,62; N=90) 

1,17*** 
(SD=0,76; N=84) 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
NB. De significantie is bepaald door middel van een RM-ANOVA, waarbij alleen de T0-scores zijn meegenomen van 
de deelnemers die ook in T1 nog meededen. Mensen die vóór T1 zijn afgevallen, werden in de statistische analyse 
niet meegenomen. In de beschrijvende analyse (de gemiddeldes in de middelste kolom) werden hun scores wel 
meegenomen. 

 

We zien dat de deelnemers op elk domein van het taalonderwijs (gemiddeld gezien) verbeterd 
lijken te zijn. Over het algemeen observeren we een verbetering richting A1-niveau op spreek-, 
gespreks- en luistervaardigheid. De taaldocenten schatten de schrijf- en leesvaardigheid, die 
voorheen tussen A0- en pre-A1-niveau lagen, nu gemiddeld boven pre-A1-niveau in. De spreek-
vaardigheid van de deelnemers lijkt de sterkste vaardigheid te zijn en ligt inmiddels dicht tegen 
A1 aan. 

In één gemeente is de algemene taalvaardigheid op het eerste gezicht wel toegenomen, maar 
de stap die gezet is, is nog niet zo groot dat we met zekerheid kunnen zeggen of het om een 
toevallige of een betrouwbare toename gaat.14  

 

13 Het lijkt erop dat de uitvallers gemiddeld lagere taalniveaus hadden, omdat het t0-gemiddelde zónder uitvallers iets hoger 
ligt. De taalniveaus bij t0 hebben we dan ook meegenomen in onze analyse van de uitvallers. Daarbij bleek er geen samen-
hang te zijn tussen uitval en taalniveau aan de start van de pilot.  

14 In de gemeente Best is nog geen groei in de taalvaardigheid te zien, maar daarbij dient bedacht te worden dat Best pas 
acht à negen maanden na de andere vijf gemeenten gestart is. Het verschil tussen t0 en t1 in Best en de samenwerkende ge-
meenten bedraagt slechts twee maanden. 
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In de eindmeting beogen we te onderzoeken welke elementen van de pilots met name effect 
lijken te hebben. In deze tussenmeting hebben we informatie over de persoonskenmerken van 
de deelnemers beschikbaar, maar nog niet zoveel informatie over de verschillende elementen 
van de pilots (bijv. presentie bij elke activiteit). We hebben in november 2020 al wel kunnen vra-
gen naar het aantal individuele voortgangsgesprekken dat een deelnemer sinds het begin van 
de pilot heeft gehad: dat wil zeggen, één aspect van presentie. Het lijkt erop dat de deelnemers 
die de grootste groei (d.w.z. het grootste verschil tussen het startniveau en het tussenniveau) 
hebben doorgemaakt, ook het hoogste aantal voortgangsgesprekken hebben gehad (zie Tabel 
9.1). Deze samenhang tussen het aantal individuele voortgangsgesprekken en groei op taalvaar-
digheid is op dit moment nog lastig te duiden. In de laatste fase van de pilots besteden we daar 
meer aandacht aan.  

Tabel 9.1. Vergelijking van de taalniveaus bij de start van de pilots en halverwege de pilots 
(alle gemeenten samengenomen), uitgesplitst naar aantal voortgangsgesprekken. 
In de rechter kolom is het grootste verschil het donker gekleurd en het kleinste 
verschil licht gekleurd 

 Aantal ge-
sprekken 

Start van de pilot 
(t0) 

Halverwege de pi-
lot (t1) 

Verschil t1-t0 

Spreken 

1-2 (35%) 1,48 1,84 0,36 
3-8 (34%) 1,46 2,11 0,65 
9> (30%) 0,92 2,04 1,12 

Gesprekken 
voeren 

1-2 1,40 1,84 0,44 
3-8 1,31 2,04 0,73 
9> 0,92 1,75 0,83 

Luisteren 

1-2 1,50 1,88 0,38 
3-8 1,56 1,85 0,29 
9> 1,25 1,92 0,67 

Schrijven 

1-2 0,85 1,32 0,47 
3-8 1,00 1,15 0,15 
9> 0,42 1,50 1,08 

Lezen 

1-2 0,56 1,08 0,52 
3-8 1,12 1,19 0,07 
9> 0,67 1,25 0,58 

NB. Ter bevordering van de leesbaarheid hebben we de deelnemers in drie groepen verdeeld op basis van het aan-
tal voortgangsgesprekken dat zij hebben gehad. In elke groep valt grofweg een derde van de hele steekproef. On-
geveer een derde heeft één of twee voortgangsgesprekken gehad, ongeveer een derde drie tot acht gesprekken, 
en ongeveer een derde meer dan negen gesprekken.  

 

Ook het opleidingsniveau (d.w.z. geen onderwijs, laag opgeleid, middelbaar opgeleid of hoog 
opgeleid) van deelnemers lijkt samen te gaan met een snellere groei op schrijf- en leesvaardig-
heid. De deelnemers met het hoogste opleidingsniveau hadden bij t0 niet per definitie de beste 
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schrijf- en leesvaardigheid, maar lijken ten tijde van t1 wel de grootste stappen gezet te hebben. 
Ze leren mogelijk makkelijker en zijn wellicht leerbaarder.15 

In het eerste tussenrapport zagen we ten slotte dat er verschillen waren in taalniveaus tussen an-
alfabete, anders gealfabetiseerde en Latijns gealfabetiseerde deelnemers. Er zijn in november 
2020, bij de tussenmeting, verschillen te zien in de mate van groei. In Tabel 9.3 zetten we van de 
drie groepen het verschil tussen t0 en t1 naast elkaar. Over het algemeen lijkt het zo te zijn dat de 
analfabete en anders gealfabetiseerde deelnemers méér vooruit zijn gegaan dan de Latijns ge-
alfabetiseerde deelnemers. Bij hen observeren we de kleinste vooruitgang. Tijdens de interviews 
gaven de uitvoerders vaak te kennen dat ze juist een snellere vooruitgang zagen bij de gealfabe-
tiseerde deelnemers (waarbij we niet vroegen naar het verschil tussen anders en Latijns gealfa-
betiseerden). Terwijl analfabeten volgens hen wel steeds iets beter werden in het Nederlands, 
was de vooruitgang vanuit hun perspectief veel langzamer. De cijfers suggereren juist dat de an-
alfabeten tot nu toe het meeste baat hebben gehad bij de pilotactiviteiten. 

Tabel 9.2. Verschillen tussen de taalniveaus bij de start van de pilots en halverwege de pilots 
(alle gemeenten samengenomen), uitgesplitst naar geletterdheid 

 Analfabeten  
(t1-t0; N = 21 à 28) 

Anders  
gealfabetiseerden  
(t1-t0; N = 24 à 31) 

Latijns  
gealfabetiseerden  
(t1-t0; N = 31 à 35) 

Algemene 
taalvaardigheid 

0,77 0,71 0,21 
(minder dan beide andere 

groepen) 

Spreken 0,96 0,87 0,38 

Gesprekken voeren 0,54 0,73 0,38 

Luisteren 1,00 0,54 0,13 
(minder dan analfabeten) 

Schrijven 
0,84 0,78 0,09 

(minder dan beide andere 
groepen) 

Lezen 0,83 0,33 0,15 
(minder dan analfabeten) 

NB. Niet van alle deelnemers zijn op alle aspecten van taal een t0-meting én een t1-meting beschikbaar. Daarom 
lopen per gemiddelde de exacte aantallen uiteen. In de kopjes boven aan de kolommen geven we telkens het mi-
nimum- en maximumaantal weer. 

9.4 Zelfredzaamheid 

De zelfredzaamheid van de deelnemers is gemeten aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix 
(ZRM) (zie Bijlage 2). Zelfredzaamheid is meestal bepaald door de uitvoerende partij die de per-
soonlijke begeleiding van de deelnemer op zich heeft genomen, zoals een het werkbedrijf van 
de gemeente of een commercieel re-integratiebedrijf. Het gaat om een professioneel maar min 
of meer subjectief oordeel, omdat er geen formele toetsing voor zelfredzaamheid beschikbaar 
 

15 Uit een analyse met alle mogelijke persoonskenmerken als verklaring voor groei, kwamen alleen het aantal voortgangsge-
sprekken en vooropleiding naast elkaar als significant naar voren. Andere persoonskenmerken maakten geen verschil.  
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is. Zelfredzaamheid is steeds gescoord op een schaal van 1 (acute problematiek) tot 5 (volledig 
zelfredzaam). Er zijn 11 domeinen van zelfredzaamheid opgenomen in de ZRM: 

• Financiën;16 
• Maatschappelijke participatie; 
• Opleiding en werk; 
• Geestelijke gezondheid; 
• Lichamelijke gezondheid; 
• Digitale vaardigheden; 
• Sociaal netwerk; 
• Scholing kinderen; 
• Openbaar vervoer; 
• Gezondheidszorg; 
• Huisvesting. 

In vijf van de zes pilotgemeenten hebben de gemeenten eenmaal in januari/februari de zelfred-
zaamheid getoetst en eenmaal in november. In de zesde gemeente, Best en samenwerkende 
gemeenten, is zelfredzaamheid eenmaal afgenomen in september en eenmaal in november. 

Gemiddeld begonnen de deelnemers met een algemene zelfredzaamheid (d.w.z. het gemid-
delde van alle 11 domeinen) van 3,23 (SD=0,48; N=110). Ze scoorden daarmee tussen beperkt 
zelfredzaam en voldoende zelfredzaam. Bij de tussenmeting scoren de deelnemers 3,58 
(SD=0,51; N=93). Dat betekent dat de deelnemers iets zelfredzamer zijn geworden sinds het be-
gin van de pilot, maar de toename is – zoals de uitvoerders al aangaven – heel beperkt. In Tabel 
9.3 laten we zien hoe de deelnemers er op elk domein van zelfredzaamheid voor stonden aan 
het begin en halverwege de Z-route pilot. 

 

16 De budgetcoach van de gemeente Midden-Groningen wees erop dat financiële zelfredzaamheid van de deelnemers niet 
per se betekent dat ‘er meer geld op hun rekening komt te staan’. Het is in de eerste instantie belangrijker dat zij weten hoe 
zij bij hun bankrekening moeten komen, hoe zij moeten budgetteren, hoe zij bijzondere bijstand moeten aanvragen, hoe zij 
rekeningen moeten lezen, etc. 
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Tabel 9.3. Vergelijking van zelfredzaamheidsniveaus bij de start van de pilots en halverwege 
de pilots (alle gemeenten samengenomen) 

 Uitvallers (t0) Resterende deel-
nemen in feb 

2020 (t0)17 

Halverwege de 
pilot okt 2020 (t1) 

Financiën 2,81 
(SD=0,83; N=16) 

3,12 
(SD=0,71; N=93) 

3,24* 
(SD=0,70; N=93) 

Maatschappelijke participatie 2,94 
(SD=1,00; N=16) 

3,20 
(SD=0,77; N=93) 

3,56*** 
(SD=0,86; N=93) 

Opleiding en werk 1,56 
(SD=0,89; N=16) 

1,56 
(SD=0,84; N=93) 

2,47*** 
(SD=0,89; N=93) 

Geestelijke gezondheid 3,94 
(SD=1,06; N=16) 

4,12 
(SD=0,82; N=93) 

4,29* 
(SD=0,79; N=93) 

Lichamelijke gezondheid 3,19 
(SD=0,98; N=16) 

3,85 
(SD=0,82; N=93) 

3,97 
(SD=0,85; N=93) 

Digitale vaardigheden 2,00 
(SD=0,82; N=16) 

2,24 
(SD=1,00; N=93) 

2,83*** 
(SD=1,11; N=92) 

Sociaal netwerk 3,38 
(SD=0,89; N=16) 

3,23 
(SD=0,95; N=93) 

3,58*** 
(SD=0,89; N=93) 

Scholing kinderen 3,90 
(SD=1,12; N=10) 

3,60 
(SD=1,14; N=73) 

3,96** 
(SD=0,82; N=77) 

Openbaar vervoer 2,81 
(SD=1,17; N=16) 

3,35 
(SD=1,10; N=93) 

3,60* 
(SD=1,19; N=91) 

Gezondheidszorg 2,81 
(SD=0,66; N=16) 

3,19 
(SD=0,66; N=93) 

3,41** 
(SD=0,65; N=93) 

Huisvesting 4,38 
(SD=0,89; N=16) 

4,46 
(SD=0,73; N=93) 

4,52 
(SD=0,70; N=93) 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
NB. De significantie is bepaald door middel van een RM-ANOVA, waarbij alleen de T0-scores zijn meegenomen van 
de deelnemers die ook in T1 nog meededen. Mensen die vóór T1 zijn afgevallen, werden in de statistische analyse 
niet meegenomen. In de beschrijvende analyse (de gemiddeldes in de middelste kolom) werden hun scores wel 
meegenomen. 

 

De kleine stapjes waarop de projectleiders en uitvoerders ons wezen, zijn goed zichtbaar in de 
tabel. Alleen op het gebied van opleiding en werk is er een grote sprong gemaakt, wat ook sa-
mengaat met de deelname aan (de participatieactiviteiten binnen) de pilot an sich.18 Tussen an-
alfabete, anders gealfabetiseerde en Latijns gealfabetiseerde deelnemers zijn in deze fase geen 
verschillen zichtbaar in de mate waarin hun zelfredzaamheid is toegenomen. 

Van tevoren hadden noch de pilotgemeenten, noch de onderzoekers hypotheses over zelfred-
zaamheid van de Z-route deelnemers: welk niveau is voor hen haalbaar? Op welke domeinen 
mogen we van hen de grootste groei verwachten? Idealiter zouden de deelnemers op zoveel 

 

17 Ook op het gebied van zelfredzaamheid lijken de statushouders die nu nog deelnemen aan het begin van de pilot soms 
een iets hogere score te hebben gehad dan de uitvallers. Alle t0-niveaus hebben we meegenomen in de analyse van de uit-
vallers. Daaruit blijkt dat de statushouders die in de tussentijd zijn uitgevallen, vooral lager scoorden op lichamelijke ge-
zondheid en gezondheidszorg. Zo staat dat ook beschreven in paragraaf 2.1. 

18 Zoals eerder geconcludeerd ging vrijwilligerswerk maar zelden door in verband met corona, maar ook de deelname aan 
de pilot kan gezien worden als een vorm van participatie. 
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mogelijk vlakken het niveau volledig zelfredzaam halen, maar dat is gezien hun lage taalvaardig-
heid niet plausibel. Zolang zij het Nederlands niet op hoger dan A2-niveau beheersen, zullen zij 
naar verwachting bij complexe taken altijd ondersteuning nodig hebben (bijv. van een klantma-
nager of buddy). We zien ook dat de stap van beperkt zelfredzaam (een score van 3) en vol-
doende zelfredzaam (een score van 4) relatief groot is: dat is een sprong van afhankelijk zijn van 
de gemeente naar de meeste problemen zelf kunnen oplossen. Een beweging richting een 
score van 4 is vanuit onze optiek bij deze doelgroep prijzenswaardig: we zien dat bijvoorbeeld 
op de gebieden lichamelijke gezondheid, sociaal netwerk en openbaar vervoer. In dat daglicht 
is de grootste groei volgens ons nog te behalen op het gebied opleiding en werk. 

De projectleiders en uitvoerders zien in hun dagelijkse interactie met de deelnemers een kleine 
vooruitgang op het gebied van zelfredzaamheid. Ze noemen bijvoorbeeld de volgende voor-
beelden: 

• Het sociale netwerk van veel deelnemers wordt breder, ze zijn minder geïsoleerd. Niet 
alleen leggen ze contacten met andere deelnemers in de pilot, maar ze vinden het ook 
minder spannend om contact te maken met mensen in hun nabije omgeving. De groep 
deelnemers wordt ook vaak heel hecht, omdat ze elkaar veel zien en bovendien veel 
ervaringen delen. Ze zoeken elkaar op, ook buiten de lessen om. Informeel contact 
vindt niet per definitie plaats in het Nederlands; 

• Er is enige groei zichtbaar in de activering van de deelnemers. Zij gaan vaker de deur 
uit, ze durven op pad in hun eigen wijk. Ook aan mensen buitenshuis, zoals een buur-
man, een kassamedewerker of een bakker, durven zij sneller vragen te stellen als iets 
hun niet duidelijk is; 

• De mensen die daar behoefte aan hebben, vinden hun weg naar medische en psychi-
sche zorg iets beter; 

• De deelnemers durven steeds meer te zeggen in het klaslokaal en in coachingsge-
sprekken. Ze durven bijvoorbeeld meer vragen te stellen en vinden het ook minder 
spannend om foute antwoorden te geven. De uitvoerders zien meer zelfvertrouwen bij 
de deelnemers; 

• Het leervermogen gaat er langzaam op vooruit: de deelnemers leggen iets sneller logi-
sche verbanden tussen woorden en abstracte concepten dan ze in het begin van de pi-
lots deden; 

• De uitvoerders zien dat sommige mensen positiever in het leven staan. Het welzijn gaat 
erop vooruit, ze lachen meer; 

• Door corona zijn de deelnemers onverwachts digitaal vaardig geworden, ook de analfa-
bete deelnemers; 

• De deelnemers zijn steeds beter in staat om zelf kleine problemen in hun persoonlijk 
leven op te lossen, zonder ondersteuning van een klantmanager of persoonlijk begelei-
der binnen de Z-route. 

Deze effecten die de uitvoerders noemen geven allemaal blijk van een iets grotere zelfredzaam-
heid van de deelnemers.  

In het eerste tussenrapport lieten we al zien dat de deelnemers met een hoger taalniveau aan de 
start van de pilots over het algemeen ook begonnen met een hoger zelfredzaamheidsniveau. De 
huidige cijfers doen vermoeden dat de deelnemers die tussen t0 en t1 de grootste groei op het 
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gebied van taalvaardigheid hebben doorgemaakt, ook de grootste groei kennen op het gebied 
van zelfredzaamheid. En de deelnemers die op taalvaardigheid geen stappen hebben kunnen 
zetten – of die zelfs wat achteruit zijn gegaan – lijken over het algemeen ook geen vooruitgang 
gemaakt op het gebied van zelfredzaamheid19. In Figuur 9.2 is dat verband visueel weergeven. 

Figuur 9.2. Verband tussen vooruitgang op taalvaardigheid en vooruitgang op zelfredzaam-
heid 

 
28 procent van de deelnemers is op taal niet vooruitgegaan (13%) of is er zelfs op achteruit ge-
gaan (16%). Op zelfredzaamheid heeft 21 procent nog geen vooruitgang geboekt, namelijk 11 
procent géén vooruitgang en 11 procent een afname van zelfredzaamheid. Er zijn vijf deelne-
mers die noch op taalvaardigheid, noch op zelfredzaamheid vooruit zijn gegaan.20 

 

19 r = 0,242; p = 0,022. 

20 Aan deze vijf deelnemers vallen de volgende kenmerken op: 

• Ze zijn relatief hoogopgeleid/hebben allemaal middelbaar onderwijs genoten, ook wat langer dan de andere 
deelnemers, en zijn betrekkelijk vaak gealfabetiseerd in het Latijnse of een andersoortig schrift; 

• Ze wonen meestal samen, zonder kinderen; 
• Op alle aspecten van zelfredzaamheid scoorden zij bij t0, de start van de pilot, relatief hoog, behalve op de on-

derdelen scholing kinderen en gezondheidszorg; 
• Op alle aspecten van taal scoorden zij bij t0 relatief hoog. 

Onze hypothese is dat de vaardigheden van deze deelnemers bij de start van de pilot wellicht overschat zijn. Bij de eindme-
ting beogen we de rol van opleiding/scholing nader te onderzoeken. 
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 Mogelijke succes-
factoren  

 

In de vorige twee hoofdstukken hebben we gezien dat de deelnemers vooruit zijn 
gegaan in hun taalbeheersing en zelfredzaamheid. We hebben daarbij opgemerkt 
dat de deelnemers kleine stapjes hebben gezet. In dit hoofdstuk analyseren we 
welke factoren mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de ontwikkeling van de 
deelnemers. Daarmee komen we tot aanknopingspunten voor succesfactoren op 
basis van een analyse van de zes pilots Z-route.  

10.1 Introductie: deelnemers van de pilots Z-route 

We brengen, voordat we ingaan op de analyse van de inhoud van de Z-route bij de pilotge-
meenten, nog even kort in beeld over welke deelnemers we het hebben. De Z-route is bedoeld 
voor inburgeringsplichtigen die hoogstwaarschijnlijk veel moeite hebben om Nederlands op 
A2-niveau of hoger te leren. In het huidige stelsel ontvangen statushouders voor wie het be-
staande inburgeringstraject niet haalbaar is vaak een ontheffing op basis van aantoonbaar gele-
verde inspanningen (AGI). Hun inburgeringsplicht komt dan te vervallen. In het nieuwe stelsel zal 
in de brede intake (waaronder de leerbaarheidstoets) vooraf worden vastgesteld of het leerver-
mogen van de statushouder een belemmering vormt en of zodoende de inburgeringsplichtige 
gebaat zou kunnen zijn bij de Z-route. 

De veronderstelling is dat de deelnemers aan de huidige pilots Z-route vergelijkbaar zijn qua 
leerbaarheid, en daarmee qua taalniveau, als de toekomstige deelnemers Z-route. We kunnen 
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ook vaststellen dat er op een aantal punten belangrijke verschillen zijn tussen de huidige deel-
nemers en de toekomstige deelnemers21:  

• Ten eerste hebben de deelnemers van de huidige pilots Z-route al een inburgeringstra-
ject doorlopen en hebben zij een ontheffing gekregen op basis van aantoonbaar gele-
verde inspanningen. Dat is in de toekomstige Z-route anders: op basis van een leer-
baarheidstoets worden zij, voorafgaand aan het inburgeringstraject, ingedeeld in de Z-
route. Dit betekent concreet dat de toekomstige deelnemers helemaal aan het begin 
van hun leertraject staan, terwijl de huidige deelnemers toch al een fors aantal uur on-
derwijs hebben genoten. Dat kan betekenen dat het niveau van de huidige groep deel-
nemers hoger ligt dan het niveau van de toekomstige deelnemers Z-route.  

• Ten tweede is de huidige groep deelnemers aan de pilots betrekkelijk homogeen qua 
niveau te noemen: uit hun inburgeringstraject is gebleken dat zij zeer veel moeite heb-
ben met het leren van de Nederlandse taal en zij onvoldoende zelfredzaam zijn. In de 
toekomstige Z-route moet van tevoren een inschatting gemaakt worden van de leer-
baarheid van inburgeringsplichtigen. De hypothese is dat de leerbaarheid minder 
nauwkeurig is vast te stellen in een leerbaarheidstoets dan op basis van een reeds 
doorlopen inburgeringstraject. Dat kan tot gevolg hebben dat de toekomstige groep 
deelnemers aan de Z-route qua niveau meer heterogeen zal zijn dan nu het geval is in 
de pilots.  

• Ten derde was deelname aan de pilots Z-route vrijwillig. We zien dat de deelnemers 
over het algemeen betrekkelijk gemotiveerd zijn voor deelname aan het programma. In 
de toekomstige Z-route is deelname een verplichting. Onze hypothese is dat het ver-
plichte karakter van de Z-route van invloed is op de motivatie van een deel van de deel-
nemers. Daarmee bedoelen we niet dat omdat deelname verplicht is de motivatie af-
neemt, maar wel dat er vanwege de verplichting meer deelnemers zijn die minder ge-
motiveerd zijn.   

We schetsen hier kort wat de huidige deelnemers aan de pilots Z-route kenmerkt. Voor hen alle-
maal geldt dat zij onvoldoende zelfredzaam zijn, ondanks dat zij het inburgeringstraject hebben 
doorlopen. Zij beheersen het Nederlands slecht, hebben geen betaald werk en een deel heeft 
geen vrijwilligerswerk of andere vorm van sociale dagbesteding. De uitvoerders van de pilots 
zien dat de deelnemers in het algemeen een behoorlijke weg af te leggen hebben voordat zij 
mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De deelnemers zijn gemiddeld van een rela-
tief hoge leeftijd en hebben vaak medische en soms ook psychische problemen. Deelnemers 
zijn soms getraumatiseerd, depressief of angstig. Een deel van hen maakt zich (veel) zorgen over 
hun eigen leven of dat van familie of vrienden. Over dit soort problemen praten ze over het alge-
meen moeilijk, wat ook te maken heeft met culturele aspecten.  

 

21 In de procedurebeschrijving van het ministerie is beschreven voor welke mensen de Z-route bedoeld is vanaf 1 januari 
2022. Zie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documen-
ten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-
inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering  

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/documenten/publicaties/subsidies/veranderopgave-inburgering-pilots/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering/procedurebeschrijving-pilotprogramma-veranderopgave-inburgering
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De pilotmiddelen maken het voor de zes gemeenten mogelijk om toch groepsgewijs iets voor 
deze doelgroep te doen. Door middel van de pilot Z-route hopen de pilotgemeenten de taal-
vaardigheid en de zelfredzaamheid van de doelgroep te vergroten, zodat deze problemen (ge-
deeltelijk) verholpen worden.  

10.2 Inzichten uit de wetenschappelijke literatuur 

De Z-route gaat weliswaar niet uitsluitend over het leren van de Nederlandse taal, maar het is er 
wel een zeer belangrijk component van. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar 
tweede taalverwerving. In deze paragraaf gaan we in op wat in de wetenschappelijke literatuur 
bekend is over tweede taalverwerving. De literatuur over tweede taalverwerving is zeer omvang-
rijk, dus we beperken ons hier tot een aantal kernelementen die wij op basis van een beknopte 
desk research kunnen onderscheiden. De inzichten uit de wetenschappelijke literatuur kunnen 
ons mogelijk helpen om tot factoren te komen die verklaren waarom de deelnemers progressie 
maken.  

10.2.1 Factoren die tweede taalverwerving beïnvloeden  
Er is in de wetenschappelijke literatuur steeds meer bekend over factoren die in positieve zin bij-
dragen aan tweede taalverwerving. Op basis van de wetenschappelijke literatuur maken we on-
derscheid tussen interne factoren en externe factoren.22 Interne factoren zijn gelegen in de deel-
nemers zelf en zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. We onderscheiden de volgende interne 
factoren: 

• Leeftijd: in een deel van de wetenschappelijke literatuur wordt gesteld dat hoe jonger 
iemand is, hoe makkelijker diegene een tweede taal verwerft. Dit wordt bediscussi-
eerd: er zijn ook wetenschappers die stellen dat leeftijd an sich geen invloed heeft, 
maar wel dat de onderwijstechnieken aangepast moeten worden aan de leeftijd van 
de leerlingen.   

• Persoonlijkheid: introvert versus extravert. Daarbij wordt gesteld dat extraverte men-
sen over het algemeen makkelijker een tweede taal leren, met name op het gebied 
van gesproken productie. Dat komt omdat zij over het algemeen makkelijk in gesprek 
gaan met anderen. Er zijn ook wetenschappers die stellen dat introverte mensen min-
der fouten maken bij lezen en schrijven en op die vlakken dus sterker zijn dan extra-
verte mensen. Wel is duidelijk dat persoonlijkheid een factor van betekenis kan zijn in 
tweede taalverwerving.  

• Zelfvertrouwen en het hebben van remmingen: mensen die meer zelfvertrouwen heb-
ben, zijn over het algemeen minder bang om fouten te maken en/of raken minder ge-
frustreerd wanneer zij fouten maken. Dit hangt samen met het hebben van remmin-
gen: sommige mensen vinden het heel spannend om in een groep te leren, bijvoor-
beeld omdat de fouten die ze maken gezien worden door anderen.  

 

22 Dit overzicht van factoren is tot stand gekomen op basis van o.a.: Halewijn, E., Succesfactoren NT2 in inburgeringstrajec-
ten deel II (2008); Lightbown, P. & Spada, N., How languages are learned (2013); Norton, B. & Toohey, K., Identity, language 
learning and social change, in: Language Teaching 44:4 (2011).  
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• Intrinsieke motivatie: met intrinsieke motivatie wordt de wens om een specifieke 
(tweede) taal te leren bedoeld.  

• Ervaringen: over het algemeen geldt dat ervaringen met andere culturen en eerdere 
ervaringen met het leren van een vreemde taal, het aanleren van een (nieuwe) 
vreemde taal vergemakkelijkt.  

• Cognitieve vaardigheden: mensen met betere cognitieve vaardigheden leren makke-
lijker een tweede taal. Daarnaast gaat het om het hebben van de cognitieve capacitei-
ten om effectieve leerstrategieën te begrijpen en toe te kunnen passen.  

• Taalfamilies: wanneer de moedertaal van dezelfde taalfamilie is als de te leren tweede 
taal, is dat bevorderend voor de taalverwerving. 

Dan zijn er nog externe factoren te benoemen die van invloed zijn op tweede taalverwerving. 
Externe factoren kunnen we zien als omstandigheden en randvoorwaarden en deze factoren zijn 
om die reden wel te beïnvloeden. Daarmee zijn dit ook de factoren die het meest interessant zijn 
voor de Z-route. We identificeren de volgende externe factoren: 

• Curriculum: de inhoud van het onderwijs (leerstof/vakken) moet aansluiten bij de be-
hoefte van de leerling. 

• Instructie: de kwaliteit van de docenten is van invloed op de taalverwerving door leer-
lingen.  

• Passende onderwijshulpmiddelen: de kwaliteit van de hulpmiddelen die worden inge-
zet voor de lessen en de mate waarin die passend zijn beïnvloeden de tweede taalver-
werving. Te denken valt aan lesboeken, digitale oefenstof en andere ondersteunende 
producten.   

• Extrinsieke motivatie: dit wordt in de literatuur vooral geformuleerd als aanmoedigin-
gen en complimenten van mensen in de omgeving. Dat kunnen bijvoorbeeld docenten, 
coaches en ouders zijn. Daarnaast is het ervaren van succes van groot belang voor de 
motivatie van leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld de vorm hebben van het behalen van 
hoge cijfers of ervaren dat het beter lukt om een gesprek te voeren in de doeltaal.23  

• Blootstelling (exposure): de mate waarin leerlingen worden blootgesteld aan de taal 
die zij leren, is van invloed op de taalverwerving. Daarbij hoort ook de omgang met 
moedertaalsprekers, zowel binnen als buiten het aangeboden onderwijs. Specifiek voor 
analfabete en laagopgeleide leerlingen geldt overigens dat van het gebruik van de ei-
gen taal in de les een positief effect kan worden verwacht, bij de instructie en ter verdui-
delijking.24  

• Homogene versus heterogene groepen: in de literatuur wordt gesteld dat in hetero-
gene groepen het niveau tussen leerlingen relatief groot is, waarbij de situatie kan ont-
staan dat de beste leerlingen dominant zijn. Dat gaat ten koste van de minder goed 
presterende leerlingen. In homogene groepen zou hier minder sprake van zijn. 

 

23 Lightbown, P. & Spada, N., How languages are learned (2013) p.204. 

24 Halewijn, E., Succesfactoren NT2 in inburgeringstrajecten deel II (2008). 
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10.2.2 De rol van motivatie 
In de bovenstaande lijst van factoren zien we dat zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie zijn 
onderscheiden. Daarnaast zijn diverse factoren geïdentificeerd die in zichzelf het leerproces be-
invloeden, maar waarvan we mogen verwachten dat zij ook van invloed zijn op de motivatie van 
leerlingen. We nemen hier als voorbeeld de factor blootstelling aan moedertaalsprekers. De ver-
onderstelling is dat contacten met moedertaalsprekers in zichzelf een positieve invloed hebben 
op de taalverwerving. Aanvullend daarop is de heersende opvatting in de literatuur dat motiva-
tie voor het leren van een tweede taal kan toenemen door contact met moedertaalsprekers en 
hun cultuur, omdat de leerlingen willen communiceren met moedertaalsprekers en zich willen 
identificeren met deze nieuwe cultuur. Er moet zodoende een wens ontstaan, als die nog niet 
aanwezig was, om in gesprek te kunnen gaan met moedertaalsprekers. Hiermee hangt het con-
cept “willingness to communicate” (WTC) samen: dit houdt in dat mensen die de taal die zij le-
ren, (proberen te) spreken, beter slagen in het verwerven van die taal. Factoren zoals persoon-
lijkheid, zelfvertrouwen en angst hebben om te spreken, zijn van invloed op de willingness to 
communicate.25 Hieraan zien we dat de factoren die we geïdentificeerd hebben elkaar kunnen 
beïnvloeden: bijvoorbeeld door meer blootgesteld te worden aan contact met moedertaalspre-
kers, neemt de wens om met hen te kunnen communiceren toe en dit leidt tot meer (intrinsieke) 
motivatie om de taal te leren.  

In de literatuur wordt soms onderscheid gemaakt tussen motivatie en “investering” (invest-
ment).26 Het concept investering draait om de vraag in hoeverre het leerdoel van de leerling, de 
wens om te leren en de context voldoende op elkaar aansluiten. Het achterliggende idee is dat 
een leerling bereid moet zijn om te investeren in de taalverwerving, omdat het leerdoel van de 
leerling en de lesvorm of situatie waarin hij/zij de taal leert in overeenstemming zijn met elkaar. 
Wetenschappers hebben geobserveerd dat leerlingen heel gemotiveerd kunnen zijn, maar 
soms in specifieke situaties weinig investeringen plegen in het leren van de taal. Een voorbeeld 
helpt dit te verduidelijken: een leerling is zeer gemotiveerd, maar ervaart de omgeving waarin 
hij/zij de taal leert als racistisch. De leerling heeft op zijn/haar taalstage in een restaurant het ge-
voel dat collega’s op hem/haar neerkijken omdat hij/zij het Nederlands niet goed machtig is en 
een andere huidskleur heeft. Daardoor doet deze leerling weinig moeite om in gesprek te gaan 
met collega’s op deze taalstage. Dit voorbeeld illustreert dat een gebrek aan inzet in een speci-
fieke context geen verband hoeft te hebben met de motivatie van de leerling.  

10.2.3 Deelnemers Z-route 
Op basis van de factoren die we hierboven hebben gesproken kunnen we een korte schets ma-
ken van de deelnemers aan de Z-route. Zij hebben over het algemeen een hogere leeftijd, wat 
mogelijk in hun nadeel is. Ze hebben geen tot weinig ervaring met andere culturen en talen, en 
zijn soms analfabeet in hun eigen taal. Ook valt op dat zij over het algemeen weinig zelfvertrou-
wen hadden bij aanvang van de pilot. De cognitieve vaardigheden van deze deelnemers moe-
ten we als laag inschatten, wat blijkt uit het feit dat zij het inburgeringsexamen herhaaldelijk niet 

 

25 Prof. Dr. Hayo Reinders, blog ‘Willingness to communicatie’ via https://www.cambridge.org/elt/blog/2016/05/11/under-
standing-encouraging-willingness-communicate-language-classroom-1/  

26 Norton, B. & Toohey, K., Identity, language learning and social change, in: Language Teaching 44:4 (2011); Norton, B., 
Identity and language learning. Extending the conversation (2013).  

https://www.cambridge.org/elt/blog/2016/05/11/understanding-encouraging-willingness-communicate-language-classroom-1/
https://www.cambridge.org/elt/blog/2016/05/11/understanding-encouraging-willingness-communicate-language-classroom-1/
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gehaald hebben en zij de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn, ondanks het volgen van taal-
lessen. De moedertaal van zowel Syriërs (Arabisch) als Eritreeërs (Tigrinya) is van een andere 
taalfamilie dan het Nederlands. Verder geldt voor de meeste deelnemers dat zij een betrekkelijk 
lage mate van blootstelling aan het Nederlands hebben gehad en weinig omgaan met moeder-
taalsprekers. Zij begeven zich hoofdzakelijk binnen sociale netwerken van mensen met dezelfde 
culturele achtergrond. Ten slotte veronderstellen we dat de deelnemers tijdens het inburge-
ringstraject te maken hebben gehad met een gemengde groep, waarin zij mogelijk onderge-
sneeuwd raakten bij (dominante) betere leerlingen.  

10.3 Aanknopingspunten voor succesfactoren 

De deelnemers aan de pilots Z-route hebben in de afgelopen maanden progressie geboekt, 
hoewel met kleine stapjes. In deze paragraaf gaan we op zoek naar factoren die mogelijke ver-
klaringen kunnen bieden voor de vooruitgang die deelnemers laten zien. Daarbij richten we ons 
op die factoren die beïnvloedbaar zijn. Factoren die beïnvloedbaar zijn helpen andere ge-
meenten namelijk bij het inrichten van hun Z-route.  

10.3.1 Kwaliteit van het onderwijs en uitvoerders 
In de voorgaande paragraaf zijn diverse factoren benoemd die samenhangen met de kwaliteit 
van het onderwijs en die de tweede taalverwerving beïnvloeden. Ook op basis van ons onder-
zoek denken we dat de kwaliteit van het onderwijs, waarmee we zowel het taalonderwijs als de 
overige onderdelen van het programma bedoelen, in hoge mate bij kan dragen aan de voort-
gang die deelnemers boeken op zowel taalbeheersing als zelfredzaamheid. Van de factoren die 
we in paragraaf 10.2 hebben geïdentificeerd, zoals de kwaliteit van de docenten en coaches, en 
passende onderwijshulpmiddelen, is het aannemelijk dat zij een positieve invloed hebben op de 
ontwikkeling van deelnemers. Aanvullend hierop gaan we hier in op die factoren waarvan wij op 
dit moment veronderstellen dat zij de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloeden en die zo-
doende een mogelijke succesfactor voor de Z-route zijn.  

• Het is voor ons moeilijk de kwaliteit van de professionals te beoordelen. Wel komt in de 
interviews naar voren dat betrokken professionals een duidelijke visie hebben op de 
lessen of activiteiten die zij verzorgen en hun rol binnen het programma. De geïnter-
viewde professionals brengen helder over het voetlicht wat zij doen en waarom. De in-
druk bestaat dat de betrokken professionals kundig zijn op hun vakgebied en dit over 
weten te brengen op de deelnemers aan de pilots. De taaldocenten zetten veel in op 
interactieve lesvormen. Er is in de lessen veel ruimte voor interactie tussen deelnemers 
en met de docent, dat past volgens taaldocenten beter bij de doelgroep dan een aan-
bodgerichte werkwijze. Het theoretische gedeelte van de les is over het algemeen be-
perkt. Soms wordt gebruik gemaakt van spelelementen, niet alleen in het taalonderwijs 
maar ook in andere onderdelen van de pilots. Ook maakt een aantal pilots gebruik van 
beweegvormen, hetzij in de vorm van bewegingsonderwijs (Enschede), hetzij in de 
vorm van de inzet van Total Physical Response (Best) tijdens de taallessen. Dit doen zij 
op basis van inzichten uit literatuur en eigen ervaringen.   

• De taaldocenten hebben inmiddels gemerkt dat je voor deze doelgroep veel geduld 
moet hebben en veel moet herhalen, om er zeker van te zijn dat iedereen het begrijpt. 
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Dat vraagt best veel van de docenten. In Midden-Groningen heeft dit inzicht er toe ge-
leid dat zij hun programma hebben gewijzigd. Daar werd gewerkt in carrouselvorm: 
elke week werd een ander thema behandeld, waarna na 7 weken het eerste thema 
weer terug kwam. De ervaring leerde dat de deelnemers veel moeite hadden met de 
snelle wisseling van thema’s. Daarom is ervoor gekozen elk thema ongeveer twee we-
ken te behandelen in plaats van één week. Daaruit kunnen we opmaken dat deze doel-
groep gebaat is bij de tijd nemen om een bepaald onderwerp te behandelen en dus 
ook de tijd nemen voor het leerproces.   

• Ook tussen de deelnemers bestaan taalverschillen. Daarom is in diverse pilots gekozen 
voor gedifferentieerd onderwijs naar taalniveau en wordt bijvoorbeeld gebruik ge-
maakt van klassenassistenten die extra ondersteuning bieden. Hiermee kunnen de do-
centen waarborgen dat alle deelnemers op een voor hen passend niveau les krijgen.  

• Een laatste punt dat we hier willen noemen is dat deelnemers in het programma op di-
verse manieren succes ervaren. Er is aandacht in de lessen en andere programmaon-
derdelen voor complimenten en in diverse pilots wordt gewerkt met certificaten, toet-
sen en portfolio’s. Dat maakt de voortgang voor deelnemers zelf concreet en inzichte-
lijk. Dat geldt ook voor de praktijkonderdelen waarin deelnemers merken dat zij makke-
lijker een gesprek kunnen voeren in bijvoorbeeld de supermarkt of tijdens het vrijwilli-
gerswerk.  

Tips voor gemeenten: 
• ‘Praat je mee’ van KleurRijker is volgens de pilotgemeenten een geschikte basismethode om 

op voort te bouwen. 
• Een (eerste) verdeling naar taalniveau – A0 en A0+ – geeft taaldocenten een handvat om 

hun onderwijsmethode aan te passen aan de deelnemers. Voor verdere differentiatie kun-
nen docenten aan heel kleine groepjes lesgeven óf klassenassistenten/stagiairs inzetten. 
Het is belangrijk dat iedere deelnemer een zo toegespitst mogelijk onderwijsaanbod krijgt. 

• Betrek de deelnemers zoveel mogelijk op interactieve wijze bij de les. 
• Maak de vooruitgang van de deelnemers concreet. Laat aan het eind van elke fase zien dat 

ze al meer weten en meer kunnen dan aan het begin van de fase. Soms gaat dat om kleine 
stapjes, maar ook die zijn voor deze doelgroep waardevol. 

• Huiswerk meegeven kan een manier zijn om deelnemers te motiveren ook in hun vrije tijd 
met de Nederlandse taal en maatschappij aan de slag te gaan. Maar in hun eentje komen 
deelnemers vaak niet ver: huiswerkopdrachten maken lukt het beste met behulp van een 
coach of taalmaatje.  

10.3.2 Verwevenheid van theorie en praktijk 
Een van de belangrijkste onderscheidende factoren van de Z-route ten opzichte van het regu-
liere inburgeringstraject is de verwevenheid van het klassikale taalonderwijs met het leren in de 
praktijk. Het taalonderwijs in de klas moest versterkt worden door het oefenen met de taal tij-
dens excursies, activiteiten en vrijwilligerswerk. Daarom zien we ook dat de pilots thematisch zijn 
ingericht: de thema’s vormen een kapstok voor het leren in de klas en leren in de praktijk. Van 
deze combinatie van theorie en praktijk werd bij aanvang van de pilots veel verwacht en dat is 
nog altijd het geval. Betrokkenen zijn van mening dat de wisselwerking tussen taalles en oefe-
nen in de praktijk van groot belang is voor het leerproces van deelnemers. Het is ook om die 
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reden dat een aantal betrokkenen aangeeft dat de progressie van deelnemers groter had kun-
nen zijn, als de maatschappelijke activiteiten en participatieonderdelen door hadden kunnen 
gaan zoals was gepland.  

De vraag is: wat maakt dat die combinatie van theorie en praktijk goed werkt? Op basis van ons 
onderzoek identificeren we een aantal verklaringen: 

• Het leren in het klaslokaal wordt versterkt door het leren in de praktijk, doordat deel-
nemers door het oefenen in de praktijk beter begrijpen hoe zij woorden en zinnen 
die ze in de les geleerd hebben kunnen toepassen.  

• De combinatie van theorie en praktijk wordt in zichzelf belangrijk gevonden, omdat 
het deelnemers (beter) kennis laat maken met de Nederlandse maatschappij. 

• Door de combinatie van theorie en praktijk wordt deelnemers (nog) duidelijker dat 
het leren van de taal hen toegang verschaft tot de maatschappij van hun nieuwe 
woonland. Het nut van het leren de Nederlandse taal en de kennismaking met de Ne-
derlandse maatschappij wordt in de praktijk duidelijk. De thema’s zijn zo gekozen dat 
zij dicht tegen de leefwereld van deelnemers aan liggen en die voor hen van belang 
zijn, zoals het thema zorg. Deelnemers zien waar zij het voor doen, wat voor hen het 
praktische belang is van betere taalbeheersing en hoe zij zich (makkelijker) zelfstandig 
kunnen redden in Nederland. De hypothese in de literatuur is dat een (uitgebreide) 
kennismaking met een nieuwe cultuur, maatschappij en moedertaalsprekers de wens 
versterkt om daar onderdeel van uit te maken.  

• Hier hangt nauw mee samen dat met name de praktijkonderdelen van het pro-
gramma als leuk worden ervaren door deelnemers. Zij zien de activiteiten en excur-
sies als een “uitje”. We veronderstellen dat het feit dat zij deze onderdelen leuk vin-
den leidt tot een actieve houding tijdens die onderdelen en/of dat dit hun motivatie 
en bereidheid om te investeren in de taalverwerving ten goede komt.  

• De combinatie van theorie en praktijk is een vorm van blootstelling (exposure) aan 
het Nederlands: in het programma is ruim voorzien in contact met moedertaalspre-
kers. In de taallessen worden bijvoorbeeld gastsprekers uitgenodigd. De praktijkon-
derdelen moeten we in het bijzonder zien als een vorm van blootstelling aan contact 
met moedertaalsprekers. Dat geldt in elk geval voor de taalstages, vrijwilligerswerk, 
de inzet van taalmaatjes en een deel van de maatschappelijke activiteiten, zoals excur-
sies.  

• Een vereiste voor een succesvolle wisselwerking tussen theorie en praktijk is vermoe-
delijk dat deze onderdelen goed op elkaar aansluiten. Het is om die reden dat het 
thematische werken goed bevalt. De thema’s vormen een brug tussen de taallessen 
en overige activiteiten: dat thema moet dan wel consequent doorgevoerd worden en 
binnen een groter thema (zoals het thema ‘kinderen’) moeten in alle activiteiten de-
zelfde subthema’s centraal staan. Dit vergt een goede afstemming tussen partijen on-
derling.  

Een aandachtspunt dat we hier willen benoemen is dat binnen de pilots ruimte is voor het be-
handelen van diverse thema’s en onderwerpen die complex kunnen zijn. Goede voorbeelden 
hiervan zijn de onderdelen Mindfit en Eurowijzer. Volgens betrokkenen zijn dit heel belangrijke 
onderwerpen voor de deelnemers, waar zij veel aan hebben. Zowel Mindfit als Eurowijzer wor-
den in de eigen taal gegeven: dan is zeker dat deelnemers het echt begrijpen, en dat is volgens 
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betrokken uitvoerders soms het belangrijkste. Het is dus volgens een aantal pilotgemeenten 
geen vereiste dat er in alle onderdelen van de pilot sprake is van een wisselwerking tussen het 
leren van de Nederlandse taal en de toepassing in de praktijk.   

Tips voor gemeenten: 
• Kies thema’s die aansluiten op het dagelijks leven van de deelnemers. Dit vergroot het in-

zicht in de toepasbaarheid van het geleerde en prikkelt mogelijk de wens om het Neder-
lands beter te beheersen. Dit draagt vermoedelijk bij aan de zelfredzaamheid van deelne-
mers.  

• Veranker een goede afstemming tussen partijen en professionals binnen het programma, 
zodat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten.  

• Grijp de maatschappelijke activiteiten aan om de link te leggen tussen taal en praktijk. Dat is 
verhelderend voor de deelnemers: zo blijft het niet bij het klaslokaal. Laat zien hoe de theo-
rie er in het dagelijks leven uitziet. 

• De maatschappelijke activiteiten dragen zichtbaar bij aan de motivatie van de deelnemers. 
Ze vinden het simpelweg leuk om erop uit te gaan en nieuwe mensen en plekken te leren 
kennen.  

• Als er voor de maatschappelijke activiteiten gastsprekers ingezet worden, zorg dan voor 
een goede briefing van deze gastsprekers. Ook zij dienen er in hun gastlessen rekening 
mee houden dat het taalniveau en de leerbaarheid van de deelnemers laag zijn. Voor gast-
sprekers geldt net zo goed: maak gebruik van eenvoudige taal, blijf herhalen, blijf checken 
of de deelnemers begrijpen wat er gezegd wordt en toon geduld.  

• Overweeg de inzet van de moedertaal voor complexe, maar maatschappelijk relevante on-
derwerpen. Het kan soms belangrijker zijn dat deelnemers een onderwerp goed en volledig 
begrijpen, dan het koste wat kost in het Nederlands te willen doen. Een uitleg in de moe-
dertaal in combinatie met een korte samenvatting in het Nederlands kan een compromis 
zijn.  

10.3.3 Flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid 
Ook hebben we gesignaleerd dat de deelnemers én de omstandigheden om flexibiliteit en cre-
ativiteit van de betrokken professionals hebben gevraagd. Het is over het algemeen gelukt om 
hier invulling aan te geven. De uitvoerders hebben zich bovendien zeer betrokken getoond bij 
de pilotprogramma’s en de individuele deelnemers. Vermoedelijk draagt dat bij aan de voort-
gang die de deelnemers boeken.  

• Van alle uitvoerders wordt verwacht dat zij in hun lessen en activiteiten proberen in te 
spelen op de wensen, behoeften en mogelijkheden van deelnemers. Soms gaat het 
om individuele (kleine) aanpassingen, vaker gaat het om het inspelen op de wensen en 
behoeften van de groep als geheel. Dat doen professionals bijvoorbeeld door andere 
oefenstof aan te bieden, huiswerkopdrachten te bedenken of specifieke onderwerpen 
te behandelen. We zien in een aantal pilots dat aanpassingen in het programma zijn ge-
daan, bijvoorbeeld door thema’s naar voren te halen of andere accenten te leggen. De 
coronacrisis en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen hebben de nood-
zaak tot flexibiliteit en creativiteit nog eens vergroot.  

• De uitvoerders hebben een grote mate van betrokkenheid en bevlogenheid aan de 
dag gelegd. De betrokkenen zetten zich sterk in voor de pilot en de deelnemers. Dat 
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komt bijvoorbeeld tot uiting in het zoeken naar extra materiaal voor de taallessen en re-
gelmatig contact zoeken met deelnemers. Dat stelt hen in staat om aan te sluiten bij de 
wensen en behoeften van deelnemers. Dit betekent ook dat veel professionals zich 
meer inspannen voor de pilot en de deelnemers dan wat strikt genomen van hen wordt 
verwacht.  

• Flexibiliteit en creativiteit stellen de pilots in staat zich aan te passen aan de wensen, be-
hoeften en mogelijkheden van deelnemers, maar dit vraagt ook iets van de organisaties 
die betrokken zijn bij de pilots. Indien sprake is van meerdere betrokken organisaties 
moeten zij onderling goed afstemmen over de voorgenomen veranderingen. Ook 
moeten organisaties en professionals om kunnen gaan met aanpassingen die gaande-
weg worden gedaan.  

Tips voor gemeenten: 
• Geef ruimte aan professionals om hun lessen en activiteiten in te vullen op basis van de be-

hoefte van deelnemers. Let er daarbij wel op dat de samenhang binnen het programma niet 
naar de achtergrond verdwijnt. Uitgangspunt moet zijn dat de programmaonderdelen op 
elkaar ingrijpen.   

• Zoek professionals die zich echt in willen spannen voor de deelnemers. Dat hoeft niet te be-
tekenen dat zij veel overuren maken, maar wel dat ze bereid zijn een stapje extra te zetten 
om tot een optimale afstemming op wensen, behoeften en mogelijkheden van deelnemers 
te komen.  

• Zoek naar een goede balans tussen een duidelijke invulling van het programma, wat zowel 
van belang is voor uitvoerders als deelnemers, en ruimte voor het gaandeweg doen van 
aanpassingen. 

10.3.4 Persoonlijke begeleiding  
Zoals in hoofdstuk 8 al aan de orde is geweest, bieden alle pilots persoonlijke begeleiding aan 
de deelnemers. Op het persoonlijke (individuele) contact met deelnemers is meer ingezet dan in 
de plannen was voorzien. De aard van de persoonlijke begeleiding verschilde wel tussen pilots. 
Waar in de ene pilot de persoonlijk begeleider de spil van de pilot vormde, vond in de andere 
pilot het persoonlijke (individuele) contact vooral plaats met een vrijwillig taalmaatje. We zijn op 
deze verschillen in paragraaf 8.2 nader in gegaan.  

We denken dat het persoonlijke, individuele contact met deelnemers een mogelijke succesfac-
tor is voor het leerproces dat de deelnemers door maken. Daar zijn verschillende redenen voor. 
We weten op dit moment niet welke vorm van persoonlijke begeleiding het meest passend is. 
We gaan hier in op een aantal aspecten van persoonlijke begeleiding die goed lijken te werken: 

• Sociale isolatie is voor deze groep deelnemers een risico. Eenzaamheid en onzeker-
heid namen toe onder deelnemers vanwege de coronacrisis. Juist daarom was het 
persoonlijke (sociale) contact voor deelnemers belangrijk: het contact met iemand 
anders was prettig en bood structuur en stabiliteit. Dit geldt ook voor de situatie na 
corona: ook dan is het waarschijnlijk prettig voor deelnemers om persoonlijk contact 
te hebben met iemand.   
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• Het lijkt prettig te zijn voor de deelnemers om één vaste contactpersoon te hebben, 
bij wie ze terecht kunnen voor alles rondom de pilot en soms ook voor zaken die bui-
ten de pilot gelegen zijn. Met één vast aanspreekpunt is voor deelnemers altijd duide-
lijk waar zij terecht kunnen en bovendien is de kans groter dat op deze manier een 
vertrouwensband ontstaat.   

• De persoonlijke begeleider kan een belangrijke motiverende rol spelen. Deze per-
soonlijke begeleiders voeren het gesprek met deelnemers over wat hen bezig houdt, 
wat zij van de pilot vinden en waarom het belangrijk is om deel te nemen. Ze probe-
ren de deelnemers steeds te stimuleren zich in te zetten voor het programma. Daarbij 
tonen ze oprechte interesse en stellen verdiepende vragen. De ene deelnemer heeft 
dit meer nodig dan de andere, maar de ervaring van betrokkenen is dat aandacht 
voor alle deelnemers motiverend werkt. Overigens proberen ook andere professio-
nals binnen de pilots het gesprek te voeren met deelnemers over wat zij graag willen 
leren en wat ze moeilijk of niet leuk vinden, bijvoorbeeld in de taallessen.  

• In een aantal pilots speelt de persoonlijke begeleider een spilfunctie. Door het in-
zicht dat zij verkrijgen in de wensen en behoeften van deelnemers, kunnen ze opge-
dane inzichten en eventueel benodigde aanpassingen bespreken met de partijen die 
het programma vormgeven. Dit kan leiden tot aanpassingen in het programma.   

• De gemeente Best werkt met cultureel verbinders: Yalla!Coaches die zelf een migra-
tieachtergrond hebben. Ook in andere pilots zien we dat er professionals met een 
migratieachtergrond betrokken zijn. Er zijn aanwijzingen dat zij een voorsprong heb-
ben in het leggen van contact met deelnemers. Mogelijk komt een vertrouwensband 
sneller tot stand, doordat deelnemers zich beter begrepen voelen en ze zich kunnen 
herkennen in deze cultureel verbinder. Het is mogelijk dat deze cultureel verbinders 
een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van deelnemers, hoewel een moge-
lijk risico is dat zij (te) makkelijk op de eigen moedertaal terugvallen.   

• Aan de andere kant heeft persoonlijke begeleiding door een moedertaalspreker als 
voordeel dat dit de deelnemers toegang biedt tot (relatief) intensief contact met een 
moedertaalspreker. Vanuit het perspectief van blootstelling zou dat eveneens een po-
sitieve invloed op de ontwikkeling van deelnemers kunnen hebben.  

Tips voor gemeenten: 
• Zet al vroeg in het traject een persoonlijk begeleider in om twijfels over de Z-route bij de 

deelnemers weg te nemen en om randvoorwaarden te achterhalen, zoals kinderopvang en 
vervoer naar de locatie. 

• Zorg dat de persoonlijk begeleider regelmatig contact zoekt met de deelnemers, dat biedt 
structuur.  

• De persoonlijk begeleider moet voor de deelnemers goed vindbaar zijn. Beleg de rol van 
persoonlijk begeleider bij één partij en bij voorkeur bij één persoon. Daarbij is continuïteit 
van belang.  

• Bedenk van tevoren bij wie de regie over de individuele trajecten wordt belegd. Dat kan 
een klantmanager van de gemeente zijn, omdat hij/zij gemeentelijke bevoegdheid heeft. 
Maar uitvoerende partijen staan wel dichter op de pilot en hebben waarschijnlijk meer tijd 
om de uitgebreide persoonlijke begeleiding te geven.  

• Persoonlijke begeleiding is belangrijk voor het motiveren van de deelnemers. Het belang 
en de rol van het programma moet zorgvuldig, laagdrempelig en geduldig worden uitge-
legd, waarbij men rekening houdt met het perspectief en de wensen van de deelnemer.    
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• Gemeenten kunnen eventueel tolken inzetten om informatie naar de deelnemers toe sneller 
te laten landen. Om deelnemers snel te leren kennen, is het juist handig om persoonlijk be-
geleiders in te zetten die een brugfunctie kunnen vervullen, en dus zelf ook een migratie-
achtergrond hebben. Een mogelijk risico hiervan is dat deelnemers niet voldoende gestimu-
leerd worden om Nederlands te spreken. 

• Multiproblematiek speelt bij veel van de deelnemers van de Z-route. Voor een persoonlijk 
begeleider moet helder zijn waar in de gemeente hulp gezocht dient te worden bij welke 
vorm van problematiek. 

• De persoonlijke begeleiding van de deelnemers van de Z-route gaat (veel) verder dan ‘re-
gulier’ klantmanagement.27 

10.3.5 Sociale cohesie 
In diverse interviews hebben betrokkenen aangegeven dat deelnemers onderling het contact 
zoeken en in gesprek gaan met elkaar. Ze peppen elkaar op als het minder goed gaat en ze we-
ten elkaar te motiveren. Er is dus sprake geweest van groepsvorming in de afgelopen maanden, 
ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis. Betrokkenen geven aan dat de sfeer in de 
groep goed is en de deelnemers zich in meer of mindere mate verbonden zijn gaan voelen met 
elkaar. Het samen leren met anderen met wie deelnemers zich verbonden voelen, lijkt zo-
doende een beïnvloedende factor voor het leerproces te zijn. We vermoeden dat het daarbij be-
hulpzaam is dat het binnen de pilots om betrekkelijke homogene groepen gaat, waarin mensen 
zich in elkaar kunnen herkennen en zij een vergelijkbaar taalniveau hebben. We weten niet wat 
de invloed is van de verschillende culturele achtergronden van deelnemers voor de sociale co-
hesie.  

We signaleren tevens dat een deel van de deelnemers betrekkelijk geïsoleerd leefde vooraf-
gaand aan de pilot. De pilot heeft hen zodoende in contact gebracht met andere mensen. Die 
sociale contacten kunnen mogelijk het zelfvertrouwen van deelnemers positief beïnvloed heb-
ben, wat wellicht hun zelfredzaamheid ten goede komt.   

Tips voor gemeenten: 
• Stel groepen samen van deelnemers die ongeveer hetzelfde taalniveau hebben. Dat ver-

groot mogelijk de kans dat zij zich in elkaar kunnen herkennen.  
• Stimuleer het onderlinge contact en de groepsvorming. Deelnemers motiveren op die ma-

nier elkaar voor het programma.  

10.3.6 Samenwerking in de uitvoering 
Voor de samenhang tussen de verschillende pilotonderdelen is het van wezenlijk belang dat 
sprake is van een goede onderlinge samenwerking. Ook is onderling contact en overleg nodig 
over de ervaringen met de pilot: de voortgang van de deelnemers en hun wensen en behoeften. 
Een aantal pilotgemeenten heeft in de afgelopen periode ervaren dat de samenwerking (soms) 
aandacht vraagt. Ook wanneer de communicatie op papier goed geregeld lijkt, blijkt dit in de 

 

27 Zie voor meer informatie hierover: Ruig, L. de e.a., Persoonlijke begeleiding in de bijstand. Wat gemeenten en Rijk kunnen 
leren van pilots uit Tilburg, Leiden en Helmond (2020). 
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praktijk niet altijd goed te verlopen. In algemene zin is een goede onderlinge samenwerking 
vermoedelijk een succesfactor, omdat daarmee is gewaarborgd dat de programmaonderdelen 
goed op elkaar aansluiten en het programma voldoende passend blijft bij de wensen en behoef-
ten van deelnemers.  

In sommige pilots is gekozen voor één uitvoeringsorganisatie waarbij alle onderdelen zijn be-
legd (zoals VluchtelingenWerk in Velsen), maar ook dan is de afstemming tussen professionals 
onderling van belang. Zijn er meerdere organisaties betrokken bij de uitvoering van de pilot, 
dan is de onderlinge afstemming des te meer van belang. Beide varianten (één uitvoeringsorga-
nisatie versus meerdere uitvoeringsorganisaties) hebben voor- en nadelen. We identificeren de 
volgende factoren die van belang zijn: 

• De uitvoering van de pilot verloopt makkelijker als organisaties elkaar al langer ken-
nen en vaker hebben samengewerkt. Bij partijen die elkaar nog niet of niet zo goed 
kennen is de samenwerking minder vanzelfsprekend. Het is daarom zaak te investeren 
in een goede onderlinge communicatie.  

• Het kan efficiënt zijn om de uitvoering te beleggen bij één partij die van verschillende 
aspecten van het programma kennis en kunde heeft. Het is duidelijk wie de regie 
heeft over zowel het programma van de pilot als de deelnemers. Er is vermoedelijk 
ook minder onderlinge afstemming nodig en betrokkenen weten elkaar makkelijker te 
vinden. Het nadeel is wel dat je bent aangewezen op het aanbod van die ene partij. 

• Het lijkt van belang te zijn dat de persoonlijke begeleider(s) betrokken is bij de sa-
menwerking tussen partijen in de uitvoering. De persoonlijke begeleider is namelijk in 
staat de wensen en behoeften van deelnemers over het voetlicht te brengen. Dat stelt 
de uitvoering in staat om het programma daar waar mogelijk op aan te passen.  

Verder signaleren we dat het ertoe doet welke partijen zijn aangesloten op de pilots Z-route. 
Het programma van de Z-route is doelbewust breed, waarbij taal, maatschappelijke activiteiten 
en participatieactiviteiten vertegenwoordigd zijn. We signaleren dat het invullen van participatie-
activiteiten voor veel pilotgemeenten lastig is gebleken, wat we grotendeels toe moeten schrij-
ven aan de coronacrisis. Wel merkt een aantal betrokkenen op dat een goede samenwerkings-
partner, zoals een SW-bedrijf, een relatief makkelijke toegang tot vrijwilligerswerk kan bieden. 
Een kanttekening hierbij is dat deze bedrijven soms beperkt zijn in het type vrijwilligerswerk dat 
zij aan kunnen bieden of niet openstaan voor mensen met een te laag taalniveau, wat voor de 
deelnemers aan de Z-route zonder uitzondering geldt. Daarnaast signaleren diverse betrokke-
nen dat deze doelgroep vaker te maken heeft met multiproblematiek. De deelnemers blijken 
vaak behoorlijke medische en psychische problematiek te hebben, die soms het succes van een 
individueel traject belemmeren. Problemen komen vaker voor dan uitvoerders gewend zijn en 
de problematiek is ernstiger dan ze gewend zijn. Om die reden vragen sommige betrokkenen 
zich af of het zinvol zou zijn om een in medische en/of psychologische problematiek gespeciali-
seerde organisatie te betrekken bij de Z-route.  

 Tips van de gemeenten en samenwerkende partijen: 
• Zorg dat duidelijk is welke partij eindverantwoordelijk is voor de Z-route. Deze partij hakt de 

knopen door. Meestal zal deze beleidsmatige regie bij één gemeente liggen. 
• Denk na over het aantal partijen dat bij de uitvoering wordt betrokken. Binnen één enkele 

partij zijn de lijntjes korter, maar meerdere partijen leveren ook meer expertise. Het lijkt in 
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ieder geval makkelijker om het programma vorm te geven binnen bestaande samenwer-
kingsverbanden.  

• Zorg dat de persoonlijke begeleiding aangehaakt is op de samenwerking, zodat de signa-
len van deelnemers goed doorkomen naar de uitvoering.  

• Plan formele contactmomenten tussen partijen, maar stimuleer ook ongepland contact tus-
sendoor. Uitvoerders moeten elkaar makkelijk weten te vinden. Dat stimuleert de verweven-
heid tussen activiteiten en de onderlinge uitwisseling van expertise. De partijen vormen 
geen aparte eilandjes, maar werken echt samen. 

• Denk na of er een rol is voor een medisch en/of psychologisch specialist in het team van uit-
voerende partijen. Een andere mogelijkheid kan zijn het volgen van trainingen of workshops 
om de uitvoerders te leren omgaan met multiproblematiek.  

• Denk goed na bij welke partij het participatieonderdeel belegd wordt. Twee punten zijn van 
belang voor het succes van dit onderdeel: de variatie van werkplekken die aan de deelne-
mers geboden kan worden, én de verweving van participatie met het leren van de Neder-
landse taal.  

10.3.7 Interactie tussen de verschillende succesfactoren 
Zoals we eerder uiteen hebben gezet is de opvatting in de literatuur dat motivatie niet hetzelfde 
is als de investeringsbereidheid van deelnemers. Een hoge motivatie en hoge investeringsbe-
reidheid bevorderen samen hoge leeropbrengsten. Veel is hierbij afhankelijk van de context 
waarin het leerproces plaatsvindt. Het lijkt erop dat de pilots Z-route een passende context bie-
den aan deelnemers, omdat het aansluit bij hun leerdoelen en mogelijkheden. Wel geldt dat het 
ene onderdeel meer passend kan zijn dan het andere: een onvoldoende passende taalstage kan 
er bijvoorbeeld toe leiden dat de deelnemer weinig inzet toont. Dit onderstreept volgens ons 
het belang van een passend programma voor elke deelnemer, waarin ruimte is voor maatwerk 
wanneer dat nodig is. We veronderstellen dat dit de motivatie van deelnemers ten goede komt 
en dit een positieve invloed heeft op de investeringsbereidheid van deelnemers. Onze hypo-
these is dat hierin een belangrijke sleutel voor de toekomstige Z-route gelegen is: hoe kan het 
programma zo vormgegeven worden dat dit voldoende passend is bij individuele wensen, be-
hoeften en mogelijkheden zodat dit de motivatie én de investeringsbereidheid van deelnemers 
ten goede komt? 

Voor de ontwikkeling van de deelnemers denken we dat diverse factoren van belang zijn, dat 
hebben we in deze paragraaf uiteengezet. Sommige factoren zijn in zichzelf van belang, bijvoor-
beeld de verwevenheid van theorie (taal) en praktijk (activiteiten), omdat met het geleerde in de 
les in de praktijk wordt geoefend. Het is aannemelijk dat dit het leerproces ten goede komt, zo-
wel ten aanzien van taalvaardigheid als zelfredzaamheid. Maar daarnaast denken we dat diverse 
factoren van invloed zijn op de motivatie en de investeringsbereidheid van deelnemers. Bijvoor-
beeld omdat deelnemers zien waar zij het voor doen, omdat zij ervaren wat het betekent om 
zelfredzamer te zijn of het contact met moedertaalsprekers hen prikkelt om het Nederlands be-
ter te leren. Dat wil niet zeggen dat minder gemotiveerde deelnemers niet gebaat zijn bij de Z-
route: bepaalde factoren die wij geïdentificeerd hebben komen hoe dan ook het leerproces ten 
goede. En ook zeer gemotiveerde deelnemers kunnen minder ontwikkeling doormaken dan 
verwacht.  
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In figuur 10.1 is schematisch weergegeven hoe de succesfactoren het eindresultaat, namelijk 
toegenomen zelfredzaamheid en een betere taalbeheersing, beïnvloeden.  

 

Figuur 10.1 Samenhang tussen succesfactoren en het resultaat  
 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen hoe die interactie tussen factoren precies werkt en 
in hoeverre sommige factoren belangrijker zijn voor de taalverwerving dan andere factoren. We 
kunnen dus geen gewicht toekennen aan de factoren die we in deze paragraaf hebben onder-
scheiden. Daarom hebben we de factoren in bovenstaande figuur in een cirkel weergegeven. 
We herkennen veel van de in de literatuur genoemde factoren terug in de pilots Z-route. Dat 
wijst er op dat de opzet van de pilots Z-route voldoet aan veel van de randvoorwaarden die te 
stellen zijn aan een programma om de tweede taalverwerving te bevorderen.  

10.4 Laatste meting 

In dit tussenrapport hebben we, op basis van interviews met de projectleiders en uitvoerders 
van de pilots Z-route, onderzocht in hoeverre de plannen uitgevoerd zijn. We wilden daarnaast 
verklaren waarom de pilotgemeenten eventuele wijzigingen hebben doorgevoerd. In november 
2020 blijkt dat het merendeel van de aanpassingen aan de uitvoering en activiteiten te wijten is 
aan de coronapandemie. Ten tijde van het schrijven van dit tussenrapport, begin 2021, is geble-
ken dat de coronacrisis in ieder geval nog zal voortduren tot het einde van de pilots.  

Het volgende en tevens eindrapport brengen wij medio 2021 uit. In dit eindrapport proberen 
we de lezer nog meer inzicht te bieden in succesfactoren voor de Z-route. Daarbij proberen we 
scherper in beeld te krijgen welke factoren de investeringsbereidheid van deelnemers beïnvloe-
den. Daartoe doen we het volgende: 
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• Gemeenten leveren voor de derde maal gegevens aan over de voortgang van de deel-
nemers. Op basis daarvan verkrijgen we inzicht in de progressie die deelnemers boe-
ken op taalvaardigheid, zelfredzaamheid en activering.  

• We spreken opnieuw de projectleiders en uitvoerders van de pilots. Met hen reflecte-
ren we op de pilot. We voeren het gesprek over hun ervaringen, de werkwijzen en hun 
inzichten over succesfactoren en lessen die zij geleerd hebben.  

Interviews met deelnemers verschaffen ons inzicht in hun ervaringen: wat vonden zij van de ver-
schillende onderdelen van de pilot, de begeleiding en de betekenis van de pilot voor hun le-
ven? 
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Bijlage 1:  Monitoringskader tussenmeting 

De pilotgemeenten vullen het monitoringskader in voor drie metingen. Voor dit rapport is ge-
bruik gemaakt van de tussenmeting. De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het monito-
ringskader: 

• Uitval sinds de nulmeting 
• Datum van uitval 
• Reden van uitval 
• Aantal voortgangsgesprekken met gemeente en/of partnerorganisatie 
• Spreekvaardigheid 

o A0 
o Pre-A1 
o A1 
o A1+ 
o A2 

• Gespreksvaardigheid (interactie) (zie categorisering ‘spreekvaardigheid’) 
• Luistervaardigheid (zie categorisering ‘spreekvaardigheid’) 
• Schrijfvaardigheid (zie categorisering ‘spreekvaardigheid’) 
• Leesvaardigheid (zie categorisering ‘spreekvaardigheid’) 
• Onderwerpen ZRM: 

o Financiën 
o Maatschappelijke participatie 
o Opleiding en werk 
o Geestelijke gezondheid 
o Lichamelijke gezondheid 
o Digitale vaardigheden 
o Sociaal netwerk 
o Scholing kinderen 
o Gezondheidszorg 
o Openbaar vervoer 
o Huisvesting 

• Korte omschrijving van ontwikkelingen 
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Bijlage 2:  Zelfredzaamheidsmatrix 

Domein 1 - acute problematiek 
 

2 - niet zelfredzaam 
 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfred-
zaam 

5 - volledig zelfredzaam 

Financiën • geen inkomsten 
• groeiende complexe 
schulden 

• te weinig inkomsten om 
te voorzien in basisbe-
hoeften of spontaan/on-
gepast uitgeven 
• groeiende schulden 

• inkomsten uit uitkering 
om te voorzien in basisbe-
hoeften 
• gepast uitgeven 
• eventuele schulden zijn 
tenminste stabiel of inko-
men/ schuld wordt be-
heerd door derden 

• inkomsten uit werk/ (ba-
sis) pensioen/vrijwillige 
inkomensvoorziening om 
te voorzien in basisbe-
hoeften 
• eventuele schulden zijn 
in eigen beheer 
• eventuele schulden ver-
minderen 

• uitsluitend inkomsten uit 
werk/(basis) pensioen/ 
vrijwillige 
inkomensvoorziening 
• aan het eind van de 
maand is geld over 
• geen schulden 

Maatschappelijke parti-
cipatie 

• niet van toepassing 
door 
crisissituatie of in ‘overle-
vingsmodus’ of veroor-
zaakt ernstige overlast 

• maatschappelijk geïso-
leerd of veroorzaakt over-
last 

• nauwelijks participerend 
in maatschappij (bijwo-
nen) of uitsluitend zorgta-
ken 

• enige maatschappelijke 
participatie (meedoen) 
maar er zijn hindernissen 
zoals vervoer/ zorgtaken/ 
kinderopvang 

• actief participerend in 
de 
maatschappij (bijdragen) 
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Domein 1 - acute problematiek 
 

2 - niet zelfredzaam 
 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfred-
zaam 

5 - volledig zelfredzaam 

Opleiding en werk • geen werk(-traject)/ op-
leiding of werk zonder 
adequate toerusting/ ver-
zekering 
• geen werk-zoekactivitei-
ten 

• geen werk(-traject) maar 
wel werkzoekactiviteiten 
of ‘papieren’ opleiding 
(ingeschreven maar niet 
volgend) of dreigend ont-
slag/ drop-out 

• werktraject gericht op 
participatie of werkt niet 
naar vermogen of volgt 
opleiding maar loopt ach-
ter 
of vrijwillig baanloos zon-
der sollicitatieplicht 

• werktraject gericht op 
re-integratie of tijdelijk 
werk of volgt opleiding 
voor startkwalificatie of 
vrijgesteld van werk en 
opleiding 

• vast werk of volgt oplei-
ding hoger dan startkwali-
ficatie 

Geestelijke gezondheid • geestelijke noodsituatie 
• een gevaar voor zich-
zelf/ 
anderen 

• aanhoudende geeste-
lijke aandoening maar 
geen gevaar voor zich-
zelf/ 
anderen 
• functioneren is ernstig 
beperkt door geestelijk 
gezondheidsprobleem 
• geen behandeling 

• geestelijke aandoening 
• functioneren is beperkt 
door geestelijk gezond-
heidsprobleem 
• behandeltrouw is mini-
maal of beperking bestaat 
ondanks goede 
behandeltrouw 

• minimale tekenen van 
geestelijke onrust die 
voorspelbare reactie zijn 
op stressoren in het leven 
• functioneren is margi-
naal beperkt door geeste-
lijke onrust 
• goede behandeltrouw 
of geen behandeling no-
dig 

• geestelijk gezond 
• niet meer dan de dage-
lijkse beslommeringen/ 
zorgen 
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Domein 1 - acute problematiek 
 

2 - niet zelfredzaam 
 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfred-
zaam 

5 - volledig zelfredzaam 

Lichamelijke gezond-
heid 

• een noodgeval/ kritieke 
situatie 
• direct medische aan-
dacht 
nodig 

• (chronische) lichamelijke 
aandoening die medische 
behandeling vereist 
• functioneren is ernstig 
beperkt door lichamelijk 
gezondheidsprobleem 
• geen behandeling 

• lichamelijke aandoening 
• functioneren is beperkt 
door lichamelijk gezond-
heidsprobleem 
• behandeltrouw is mini-
maal of beperking bestaat 
ondanks goede 
behandeltrouw 

• minimaal lichamelijk on-
gemak dat samenhangt 
met dagelijkse activiteiten 
• functioneren is margi-
naal beperkt door licha-
melijk ongemak 
• goede behandeltrouw 
of geen behandeling no-
dig 

• lichamelijk gezond 
• gezonde leefstijl (ge-
zonde 
voeding en voldoende 
bewegen) 

Digitale vaardigheden 
 

• Geen enkele digitale 
vaardigheid 
• Kan in het geheel niet 
omgaan met internet, e-
mail en sociale media 
• Heeft geen toegang tot 
internet 

• Heeft weet van de mo-
gelijkheden van digitale 
kanalen 
• Gebruikt internet, e-mail 
en sociale media niet of 
nauwelijks 

• Heeft toegang tot inter-
net en is in het bezit van 
een e-mailadres 
• Maakt gebruik van inter-
net, maar heeft moeite 
om informatie via internet 
op te zoeken  
• Heeft geen/weinig weet 
van veilig gebruik van in-
ternet en omgang met 
wachtwoorden 
• Kan (nog) geen toegang 
verkrijgen tot digitale 
overheidskanalen via Di-
giD maar schakelt hier-
voor hulp in. 

• Kan op internet informa-
tie opzoeken en beheerst 
gebruik van e-mail 
• Heeft basale kennis van 
veilig gebruik van internet 
en omgang met wacht-
woorden 
• Kan toegang verkrijgen 
tot digitale overheidska-
nalen via DigiD maar kan 
niet communiceren met 
de overheid voor bijvoor-
beeld het aanvragen van 
zorgtoeslag 

• Heeft voldoende kennis 
van veilig gebruik van in-
ternet en omgang met 
wachtwoorden 
• Kan zelfstandig toegang 
verkrijgen tot digitale 
overheidskanalen via Di-
giD 
• Kan zelfstandig commu-
niceren met de overheid, 
bijvoorbeeld voor het 
aanvragen van zorgtoe-
slag, het doen van belas-
tingaangifte en het ge-
bruik van de UWV-werk-
map.  
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Domein 1 - acute problematiek 
 

2 - niet zelfredzaam 
 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfred-
zaam 

5 - volledig zelfredzaam 

Sociaal netwerk • ernstig sociaal isole-
ment 
• geen contact met fami-
lie 
• geen steunende contac-
ten of alleen belemme-
rende contacten 

• weinig contact met fami-
lie 
• nauwelijks steunende 
contacten 
• veel belemmerende 
contacten 

• enig contact met familie 
• enkele steunende con-
tacten 
• weinig belemmerende 
contacten 

• voldoende contact met 
familie 
• voldoende steunende 
contacten 
• nauwelijks belemme-
rende contacten 

• gezond sociaal netwerk 
• veel steunende contac-
ten 
• geen belemmerende 
contacten 

Scholing kinderen • leerplichtig(e) 
kind(eren) staat niet inge-
schreven bij een school of 
gaat niet naar les 

• frequent ongeoorloofd 
verzuim van leerplich-
tig(e) kind(eren) of geen 
mogelijkheden om huis-
werk 
te maken 
• ouder is niet betrokken 
bij 
school 

• regelmatig ongeoor-
loofd 
verzuim van leerplich-
tig(e) 
kind(eren) of beperkte 
mogelijkheden om huis-
werk te maken 
• ouder is minimaal be-
trokken bij school (gaat 
bijvoorbeeld naar 10-mi-
nutengesprek) 

• er zijn geen leerplich-
tige kinderen of zelden 
ongeoorloofd verzuim 
van leerplichtig(e) 
kind(eren) 
• voldoende mogelijkhe-
den om huiswerk te ma-
ken 
• ouder is voldoende be-
trokken bij school (voert 
bijvoorbeeld gesprek met 
leerkracht als dat nodig is) 

• nooit ongeoorloofd ver-
zuim van leerplichtig(e) 
kind(eren) 
• goede mogelijkheden 
om huiswerk te maken 
• ouder is zeer betrokken 
bij school 
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Domein 1 - acute problematiek 
 

2 - niet zelfredzaam 
 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfred-
zaam 

5 - volledig zelfredzaam 

Openbaar vervoer • Is grotendeels aan di-
recte omgeving gebon-
den, doordat persoon 
niet zelfstandig kan reizen 
• Begrijpt in het geheel 
niet hoe het OV-systeem 
werkt 

• Heeft geen OV-chip-
kaart en begrijpt niet hoe 
dit werkt 
• Kan niet zelfstandig een 
reis plannen 
• Kan niet zelfstandig rei-
zen 
 

• Weet hoe het reizen met 
de OV-chipkaart werkt 
• Ervaart belemmeringen 
om gebruik te maken van 
het OV, maar kan noodza-
kelijke reizen maken 
• Heeft hulp nodig met 
het plannen van een reis 

• Is in het bezit van een 
OV-chipkaart en kan deze 
gebruiken 
• Kan met enige hulp een 
reis plannen 
• Kan in de buurt zelfstan-
dig reizen met openbaar 
vervoer 

• Kan volledig zelfstandig 
een reis plannen en deze 
vervolgens afleggen met 
het openbaar vervoer 
• Begrijpt hoe het reizen 
met de OV-chipkaart 
werkt en kan deze zelf-
standig opladen 

Gezondheidszorg • Mijdt medische zorg, 
ondanks de noodzaak 
daartoe 
• Begrijpt in het geheel 
niet hoe de gezondheids-
zorg werkt 

• Is slecht bekend met de 
gezondheidszorg in Ne-
derland en weet de weg 
niet naar huisarts, apo-
theek en ziekenhuis 
• Weet niet wie zijn/haar 
huisarts is 
• Kan niet zelfstandig naar 
de apotheek voor het op-
halen van een recept 
• Heeft geen/weinig be-
grip van het fenomeen 
zorgverzekeringen 

• Heeft basale kennis van 
hoe de gezondheidszorg 
werkt 
• Weet wie zijn/haar huis-
arts is en waar de apo-
theek zit 
• Kan niet zelfstandig een 
afspraak maken met huis-
arts of medisch specialist 
of kan niet zelfstandig 
naar de apotheek voor 
het ophalen van een re-
cept 
• Heeft een zorgverzeke-
ring en begrijpt dit op 
hoofdlijnen 

• Heeft voldoende kennis 
van hoe de gezondheids-
zorg werkt en kent de rol 
van huisarts, apotheek en 
ziekenhuis 
• Kan een afspraak maken 
met huisarts en specialist 
en een recept ophalen bij 
de apotheek, maar er-
vaart nog belemmerin-
gen.  
• Weet, door waar nodig 
hulp te vragen, de juiste 
medische zorg te krijgen 

• Begrijpt hoe de gezond-
heidszorg werkt 
• Kan zelfstandig een af-
spraak maken bij huisarts 
of specialist 
• Kan zelfstandig naar de 
apotheek voor het opha-
len en/of aanvragen van 
een recept 
• Kan een zorgnota indie-
nen bij de zorgverzeke-
raar 
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Domein 1 - acute problematiek 
 

2 - niet zelfredzaam 
 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfred-
zaam 

5 - volledig zelfredzaam 

Huisvesting • dakloos of in nachtop-
vang 

• voor wonen ongeschikte 
huisvesting of huur of hy-
potheek is niet betaalbaar 
of dreigende huisuitzet-
ting 

• veilige, stabiele huisves-
ting maar slechts margi-
naal toereikend of in on-
derhuur of niet-autonome 
huisvesting 

• veilige, stabiele en toe-
reikende huisvesting 
• (huur)contract met be-
palingen of gedeeltelijk 
autonome huisvesting of 
ingeschreven als inwo-
nend 

• veilige, stabiele en toe-
reikende huisvesting 
• regulier (huur)contract 
• autonome huisvesting 
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