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Kennisnemen van 

  Het besluit van het college om de taalmaatjes voor inburgeraars bij de Bibliotheek het Groene Hart te beleggen. 

 
 
   
 
Inleiding 
Naast formeel taalonderwijs, draagt ook non-formeel taalaanbod bij aan de inburgering en integratie van inburgeraars. Dit 
non-formeel taalaanbod wordt onder andere verzorgd door taalmaatjes. Dit zijn vrijwilligers die de inburgeraars helpen bij 
het oefenen van de Nederlandse taal. De coördinatie en het aanbieden van de taalmaatjes voor inburgeraars moet vanaf 
2022 bij een nieuwe organisatie worden belegd. 
 
Het burgerinitiatief Wij zijn Woerden heeft de afgelopen jaren de taalmaatjes voor inburgeraars gecoördineerd en 
aangeboden. Wij Zijn Woerden heeft de gemeente Woerden verzocht om voor 2022 een nieuwe aanbieder voor de 
taalmaatjes voor inburgeraars te zoeken. Voor het coördineren van de taalmaatjes voor inburgeraars waren twee 
organisaties in beeld: Het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (hierna: VSGH) en de Bibliotheek het Groen Hart (hierna: 
bibliotheek). Beide organisaties gaven aan dat zij de taalmaatjes voor inburgeraars wilden coördineren. 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 25 november heeft uw gemeenteraad ingestemd met de motie ‘De taal leren in 
Woerden’ . De motie verzoekt het college de coördinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars daar te leggen waar 
bundeling met de maatschappelijke ondersteuning plaatsvindt. In deze raadsinformatiebrief informeert het college over 
haar keuze voor het beleggen van de taalmaatjes voor inburgeraars en hoe zij invulling geeft aan de motie. 
 
   
 
Kernboodschap 
Het college heeft op 21 december 2021 besloten om de coördinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars te beleggen bij 
de Bibliotheek het Groene Hart. Voor de gemaakte beslissing heeft het college de volgende argumenten in overweging 
genomen.  
 
Argumenten ten gunste van de Bibliotheek het Groene Hart  
   



1. De bibliotheek biedt momenteel al taalmaatjes aan vanuit de WEB.  
De bibliotheek heeft ervaring met het coördineren en opleiden van taalmaatjes vanuit de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB). De bibliotheek kan vanuit die ervaring de taalmaatjes voor inburgeraars gemakkelijk 
oppakken en invoegen in hun diensten.  
  

2. De bibliotheek kan een doorlopende lijn verzorgen.  
Doordat de bibliotheek ook de taalmaatjes vanuit de WEB verzorgt, kan een inburgeraar na het behalen van het 
inburgeringsexamen gebruik blijven maken van de voorzieningen van de bibliotheek.  
  

3. Inburgeraars maken via de taalmaatjes kennis met de rest van Woerden.  
De bibliotheek heeft een ontmoetingsfunctie. Verschillende Woerdenaren ontmoeten elkaar in de bibliotheek. 
Door de taalmaatjes te beleggen bij de bibliotheek maken inburgeraars op een laagdrempelige wijze kennis met 
de bibliotheek en ontmoeten zij nieuwe mensen. Dit versterkt hun sociaal netwerk en bevordert in inburgering.  

   

4. Het beleggen van de taalmaatjes voor inburgeraars bij de bibliotheek past in het kader ‘uitvoering Wet inburgering 
2022’  
In punt vier van het kader ‘Uitvoering Wet inburgering 2021’ is vastgelegd dat we ernaar streven dat inburgeraars 
zo snel mogelijk gebruik leren maken van reguliere voorzieningen. Door het beleggen van de taalmaatjes voor 
inburgeraars bij de bibliotheek, leren inburgeraars gebruik maken van deze reguliere voorziening 

Argumenten ten gunste van de VSGH  
   

1. VSGH kan de dienstverlening van de taalmaatjes voor inburgeraars verbeteren.  
VSGH heeft ruime ervaring met de doelgroep. Zij kunnen ervoor zorgen dat de taalmaatjes voor inburgeraars 
opgeleid worden in cultuursensitief werken. Dit verbetert de dienstverlening aan de inburgeraars.   
  

2. De lijntjes tussen de maatschappelijk begeleider en het taalmaatjes voor inburgeraars zijn korter.  
Door de taalmaatjes voor inburgeraars bij VSGH te beleggen, komen de taalmaatjes en de maatschappelijk 
begeleiders van inburgeraars in één team te zitten. Hierdoor weten zij elkaar sneller te vinden en kunnen zij beter 
afstemmen door middel van kortere lijnen.  
  

3. VSGH kan een efficiëntie slag maken door de maatschappelijke begeleider en het taalmaatje te combineren.  
De VSGH kan ervoor kiezen om de maatschappelijke begeleiding en het taalmaatje door dezelfde vrijwilliger uit 
te laten voeren. Dit zorgt ervoor dat er minder verschillende personen om de inburgeraar heen staan. Het is niet 
evident dat de maatschappelijk begeleider automatisch taalvrijwilliger wordt. Dit is een mogelijkheid. 

 
Conclusie  
Het beleggen van de coördinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars kan bij zowel VSGH als de bibliotheek. Het college 
heeft de voorkeur gegeven aan het feit dat de bibliotheek een doorlopende leerlijn kan bieden omdat zij ook vanuit de 
WEB taalmaatjes aanbieden. Na het behalen van het inburgeringsexamen kunnen inburgeraars daardoor zonder 
overdracht gebruik maken van de voorzieningen van de bibliotheek. Dit bevordert de integratie. De bibliotheek heeft 
daarnaast al een structuur staan om de taalmaatjes voor inburgeraars te coördineren. Deze redenen vormen de basis van 
het collegebesluit om de coördinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars bij de bibliotheek te beleggen.  
Hoewel de bibliotheek een andere organisatie is dan de organisaties die de maatschappelijke begeleiding biedt, is 
bundeling met de maatschappelijke begeleiding nog steeds mogelijk. In de opdracht aan de bibliotheek voor het uitvoeren 
van deze coördinerende taak wordt dan ook verzocht de samenwerking met VSGH op te zoeken om kennis en kunde te 
bundelen.  
  
 
   
 
Financiën 
De financiering van de taalmaatjes gebeurt binnen het uitvoeringsbudget voor de Wet inburgering. De komende periode 
gaan we met de bibliotheek in gesprek over het vormgeven van de coördinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars. 
Hierbij worden ook de financiën besproken.  
 
   
 
Vervolg 
De komende periode gaan we met de bibliotheek in gesprek over het vormgeven van de coördinatie van de taalmaatjes 



voor inburgeraars.  
 
Om de taalmaatjes een vast onderdeel te laten uitmaken van het gehele inburgeringsstelsel, is samenwerking met VSGH 
belangrijk. In de gesprekken met de bibliotheek wordt dan ook expliciet aandacht besteed aan deze samenwerking. 
VSGH kan de bibliotheek bijvoorbeeld helpen bij het bevorderen van de deskundigheid over de doelgroep bij de 
taalmaatjes. Daarnaast leidt een goede samenwerking ertoe dat de maatschappelijke begeleider en het taalmaatje elkaar 
snel kunnen vinden en hun kwaliteit kunnen bundelen. Beide partijen hebben zich bereid verklaard om met elkaar samen 
te werken.  
 
   
 
Bijlagen 
Motie 'De taal leren in Woerden' (Joinnummer D/21/045330) 
  



      
  

1 van 1 

Motie - De taal leren in Woerden 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 november 2021 ter bespreking van het 
raadsvoorstel D/21/038153 Kaders Wet Inburgering, gehoord de beraadslaging, en 
 
constaterende dat: 
1. invulling van de informele ondersteuning op taalgebied (‘taalmaatjes’) nog niet concreet is; 
2. het burgerinitiatief ‘Wij zijn Woerden’ de coördinatie van taalmaatjes wil overdragen, 
 
overwegende dat: 
1. handelen vanuit holistisch perspectief eenvoudiger is met minder partijen; 
2. de inburgeraar gebaat is bij eenvoud, dus bij minder loketten (partijen) voor begeleiding;       
3. het gewenst is snel duidelijkheid te geven over de coördinatie van de taalmaatjes;  
4. vrijwilligers (maatschappelijke ondersteuning en taalmaatjes) gebaat zijn bij nauwe samenwerking, 

 
verzoekt het college: 
1. de coördinatie van de taalmaatjes daar te leggen waar bundeling met de maatschappelijke 

ondersteuning plaatsvindt; 
2. de daarvoor in de begroting 2022 gereserveerde middelen ter beschikking te stellen; 
3. een plan te maken hoe de informele ondersteuning door taalmaatjes verbeterd kan worden en 

daarbij expliciet in te gaan op samenwerking met partners; 
4. de raad hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te informeren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag,  
 
Birgitte van Hoesel, D66 Woerden 
Coby Franken, Progressief Woerden   
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Vera Streng, CDA Woerden 
Lenie van Leeuwen, LijstvanderDoes 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 25 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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