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Samenvatting 

 

 

 

In dit eerste tussenrapport geven we weer wat we tot nu toe weten over de pilots 

Z-route. Dit tussenrapport heeft een grotendeels beschrijvend karakter en vormt 

de opmaat voor de rest van het onderzoek dat gedurende 2020 en 2021 wordt 

uitgevoerd. Dit eerste tussenrapport wordt gevolgd door een tweede 

tussenrapport begin 2021 en een eindrapport medio 2021.  

Achtergrond van het onderzoek 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt met de Veranderopgave 

Inburgering (VOI) een wetsvoorstel voor waarin een nieuw inburgeringsstelsel wordt 

vormgegeven. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli 2021 in werking zal treden. 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 verschillende thema’s. Eén van de pilots heeft betrekking op de 

zogenaamde ‘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 inspanningen (AGI). De Z-route is bedoeld om deze inburgeraars een 

betekenisvol traject van ongeveer twee jaar te bieden met activiteiten die aansluiten bij hun 

persoonlijke integratiedoelen. Er wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op 

(ten minste) A1-niveau, inburgering, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie.  

Zes gemeenten zullen een jaar lang met de Z-route experimenteren. Het experimenteren met de 

Z-route is toegekend aan de volgende gemeenten: 
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 Berg en Dal (in samenwerking met Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar); 

 Best (in samenwerking met Nuenen); 

 Enschede (in samenwerking met Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Dinkelland); 

 Haarlem (in samenwerking met Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal); 

 Midden-Groningen; 

 Velsen. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Beleidsonderzoekers gevraagd 

om een procesevaluatie van deze pilots uit te voeren. 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 ‘of het werkt’ maar ‘hoe het werkt’. 

Deze notitie over de uitgangssituatie van de gemeenten en de deelnemers is tot stand gekomen 

op basis van een startbijeenkomst met de zes pilotgemeenten, de schriftelijke plannen van 

aanpak van de pilotgemeenten, interviews met de projectleiders en de nulmeting. 

Invulling van de pilots  

De pilots Z-route hebben een looptijd van één jaar. Vanuit het ministerie van SZW zijn 

voorwaarden opgesteld waaraan de pilots moeten voldoen. Die hebben enerzijds betrekking op 

organisatorische aspecten en anderzijds op inhoudelijke aspecten. Alle gemeenten houden zich 

aan de voorgeschreven indeling van ongeveer 400 uur taalonderwijs en ongeveer 400 uur 

participatie en activering. De zes pilot lijken zodoende sterk op elkaar, wat is ingegeven door de 

voorwaarden die door het ministerie van SZW zijn gesteld aan de aanvragen om deel te nemen 

aan de pilots. De invulling van het programma verschilt op onderdelen tussen pilots. De 

pilotgemeenten richten zich op drie activiteiten: 

 Taalonderwijs; 

 Maatschappelijke thema’s met bijbehorende excursies en workshops; 

 Participatie en werk: denk aan vrijwilligerswerk, bedrijfsbezoeken en taalstages bij een 

bedrijf. 

Er is een aantal belangrijke overeenkomsten tussen de zes pilots. Ten eerste is uniek voor deze 

pilots Z-route dat gemeenten het taalonderwijs koppelen aan participatieactiviteiten. De 

opvatting die overheerst is dat de deelnemers in het klaslokaal een basis in het Nederlands 

krijgen, maar dat zij vervolgens de taal in de praktijk moeten gaan oefenen tijdens de workshops 

en activiteiten. Ook zijn de activiteiten in de praktijk een belangrijk instrument om een bijdrage 

te leveren aan de zelfredzaamheid van de deelnemers, zodat deelnemers de manier waarop de 

Nederlandse maatschappij werkt in de praktijk ondervinden. De activiteiten kunnen ertoe leiden 

dat er vervolgens weer aanverwante thema’s worden opgepakt in de taallessen.  

Ten tweede gaan de pilots allemaal thematisch te werk. De thema’s zijn door de pilotgemeenten 

zo gekozen dat deze aansluiten bij het dagelijks leven, zoals onderwijs, financiën en zorg. Voor 

de thematische opzet is gekozen om deelnemers zoveel mogelijk praktische handvatten voor 

het dagelijks leven te bieden. De precieze invulling verschilt per gemeente en op dit punt zijn 

gemeenten ook nog zoekende; verdere uitkristallisatie volgt tijdens de uitvoering van de pilots.  

Deelnemers aan de pilots  

Zes gemeenten nemen deel aan de pilot Z-route. Van deze pilotgemeenten zijn er ten tijde van 

het schrijven van dit rapport vijf van start gegaan met de Z-route. De gemeente Best – in 
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samenwerking met omliggende gemeenten – is nog bezig met het treffen van voorbereidingen. 

Zodoende weten we van de gemeente Best nog niet wie de definitieve deelnemers zullen zijn. 

De gemeenten hebben elk per deelnemer het monitorkader ingevuld (zie bijlage 1). Op basis 

van de ingevulde gegevens kunnen we een beeld geven van de deelnemers aan de pilot. 

Overigens geldt voor de deelnemers aan de pilots dat zij niet langer inburgeringsplichtig 

plichtig zijn, omdat zij een ontheffing hebben gekregen op basis van aantoonbaar geleverde 

inspanningen. 

De vijf gemeenten hebben in totaal 94 deelnemers aan de pilot. Het aantal deelnemers per 

gemeente varieert van 16 tot 23. De meeste deelnemers komen uit Eritrea en Syrië, namelijk 80 

van de 94. Vijf deelnemers komen uit Somalië, vier uit Irak. Er zijn daarnaast nog vijf deelnemers 

die uit overige landen komen. De meeste deelnemers spreken (Syrisch) Arabisch en/of Tigrinya.  

In totaal doen er 51 mannen en 43 vrouwen mee. In de gemeente Enschede doen veel minder 

vrouwen dan mannen mee, terwijl de man-vrouwverhouding in de andere gemeenten ongeveer 

gelijk is. De deelnemers zijn gemiddeld 44 jaar oud; de jongste deelnemer is 25 jaar en de 

oudste is 65 jaar.  

De meeste deelnemers wonen samen en hebben kinderen (zie Figuur 1). Die kinderen zijn soms 

volwassen en al uitwonend, maar vaak gaat het om jongere kinderen die bij hun ouders wonen. 

Naast samenwonende of getrouwde deelnemers met kinderen (61) zijn er ook 15 

alleenstaanden, 11 alleenstaanden met kinderen en 5 samenwonende/getrouwde deelnemers 

zonder kinderen.  

Figuur 1. Gezinssamenstelling van de deelnemers 

 

 

De meeste deelnemers hebben in 2015 hun status verkregen. Dat is bij aanvang van de pilot 5 

jaar geleden.  

Ongeveer een derde van de deelnemers is, ondanks het inburgeringstraject dat ze al hebben 

gevolgd, analfabeet (zie Figuur 2). Iets meer dan een derde van de deelnemers is wel 

gealfabetiseerd, maar in een ander schrift. Veelal gaat het dan om het Arabische of Tigrinya 

schrift. Ondanks de taallessen die zij tijdens hun inburgering hebben gevolgd, kunnen zij het 

Latijnse schrift niet of maar in beperkte mate lezen. De deelnemers die analfabeet zijn hebben 

minder vaak en minder lang onderwijs genoten dan de (anders) gealfabetiseerden.  
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Figuur 2. Geletterdheid van de deelnemers 

 

 

 

Gemiddeld beheersen de deelnemers de Nederlandse taal op A0- of pre-A1-niveau. Dat werd 

door de betrokken taaldocenten vastgesteld op basis van NT2-taaltoetsen. De schrijf- en 

leesvaardigheid van de deelnemers is minder goed dan de spreek- en luistervaardigheid. 

Deelnemers die in deze groep de Nederlandse taal het best beheersen, kunnen gesprekken op 

A2-niveau voeren. Ook bij hen blijven de schrijf- en leesvaardigheid achter.  

Zelfredzaamheid werd gemeten op een schaal van 1 (acute problematiek) tot 5 (volledig 

zelfredzaam) volgens de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). In bijlage 2 worden de scores per ZRM-

domein toegelicht. Voor het onderzoek werden de inschattingen van zelfredzaamheid gemaakt 

door klantmanagers, participatiecoaches en/of overige persoonlijk begeleiders. De deelnemers 

scoren gemiddeld ongeveer een 3. Dat betekent dat ze in beperkte mate zelfredzaam zijn. Over 

het algemeen geldt dat analfabete deelnemers minder zelfredzaam zijn dan de (anders) 

gealfabetiseerde deelnemers. Anders-gealfabetiseerden zijn dan weer minder zelfredzaam dan 

Latijns gealfabetiseerde deelnemers.  

Organisatie van de pilots 

Alle pilotgemeenten werken samen met partnerorganisaties aan de uitvoering van de pilot. 

Onder partnerorganisaties verstaan we hier die partijen die de uitvoering van een onderdeel van 

de pilot verzorgen en dus niet de organisaties die indirect bijdragen aan de pilot.1 De meeste 

pilotgemeenten werken samen met twee of drie partnerorganisaties: één of twee taalscholen en 

één of twee partijen die de maatschappelijke en/of participatie-activiteiten ontwikkelen en 

begeleiden.  

In drie van de zes pilots is sprake van één hoofduitvoerder, die meerdere onderdelen van de 

pilot verzorgt. In die pilots worden vaak de taallessen, de maatschappelijke thema’s en 

participatie-activiteiten door de hoofduitvoerder verzorgd, evenals de persoonlijke begeleiding 

van de deelnemers. In deze pilots wordt veelal wel samengewerkt met andere partners voor 

kleinere onderdelen van de pilot. In de andere drie pilots zien we dat er geen hoofduitvoerder 

is, maar een aantal partnerorganisaties die met elkaar samenwerken. Allemaal hebben zij hun 

 

1 Bijvoorbeeld een excursie, georganiseerd door een partnerorganisatie, naar een bibliotheek is weliswaar onderdeel van 

het programma, maar daarmee is de bibliotheek nog geen uitvoeringspartner.  
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eigen taak in de uitvoering, bijvoorbeeld het verzorgen van de taallessen. Voor diverse pilots, te 

weten Best, Haarlem, Midden-Groningen en Berg en Dal, geldt dat een re-integratiebedrijf, 

sociale dienst of gemeentelijk werkbedrijf is ingeschakeld voor de participatie-activiteiten.  

Wat opvalt aan de pilots is dat de rol van de gemeente in de uitvoering beperkt is.2 De 

uitvoeringsorganisaties van de pilot zijn niet willekeurig gekozen. Meestal hebben deze 

uitvoeringsorganisaties in het huidige inburgeringsstelsel een prominente rol.  

De deelnemers van de pilots worden individueel begeleid. Dat betekent concreet dat er 

regelmatig voortgangsgesprekken worden gevoerd met de deelnemers. Het zijn meestal 

partnerorganisaties die deze gesprekken voeren. De voortgangsgesprekken zijn bedoeld om 

een vinger aan de pols te houden: hoe gaat het met de deelnemers, welke vorderingen maken 

zij en moeten eventueel persoonlijke doelen bijgesteld worden? Tijdens de 

voortgangsgesprekken komt ook de invulling van persoonlijke doelen aan bod. Daarmee 

moeten de voortgangsgesprekken inzicht geven in de behoefte aan maatwerk, zodat dit 

maatwerk te faciliteren is. Tevens moeten de gesprekken tot gevolg hebben dat de motivatie 

van deelnemers hoog blijft. Het is nog niet in alle pilots volledig uitgekristalliseerd hoe vaak 

deze gesprekken gevoerd worden en hoe het maatwerk wordt ingevuld.  

Succesfactoren en randvoorwaarden 

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is in kaart te brengen hoe en waarom de pilots 

(of bepaalde elementen daaruit) werken. Daartoe analyseren we wat de werkzame 

mechanismen zijn. Werkzame mechanismen zijn die processen die ertoe leiden of eraan 

bijdragen dat een gewenst effect optreedt.  

Aangezien de pilots net van start zijn gegaan, is het nu te vroeg om de werkzame mechanismen 

te kunnen identificeren. We hebben gemeenten wel gevraagd wat zij denken dat de 

succesfactoren zijn. Zij hebben een aantal verwachte succesfactoren benoemd, waarvan de 

belangrijkste de motivatie van deelnemers en de koppeling van klassikaal taalonderwijs met de 

praktijk van het dagelijkse leven zijn. In de volgende tussenmeting gaan we nader in op 

succesfactoren en werkzame elementen en onderzoeken we in welke mate de verwachtingen 

van gemeenten uitkomen.  

De pilotgemeenten signaleren dat zich bepaalde risico’s voor kunnen doen en dat er bepaalde 

randvoorwaarden zijn die de effectiviteit van de pilot (kunnen) beïnvloeden. De pilotgemeenten 

noemen uitval van deelnemers als belangrijkste risico. Uitval kan allerlei oorzaken hebben. In het 

beste geval is uitval terug te voeren op het vinden van betaald werk, waardoor de mogelijkheid 

en de noodzaak tot deelname aan de pilot vervalt. Uitval van deelnemers kan ook terug te 

voeren zijn op problemen bij deelnemers. Ten eerste worden motivatieproblemen genoemd als 

reden voor uitval, omdat het programma behoorlijk intensief is en het de deelnemers uit zal 

dagen. Ten tweede kunnen gezondheidsklachten, zowel fysiek als psychisch, uitval veroorzaken. 

De motivatie kan nog zo groot zijn, maar gezondheidsproblemen kunnen deelname ernstig 

belemmeren. Ook kan uitval veroorzaakt worden doordat de partner van een deelnemer een 

 

2 Sommige partnerorganisaties zijn nauw verbonden met de gemeente, zoals BWRI in Midden-Groningen en WSD voor de 

gemeente Best. 
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baan vindt. Dan valt de deelnemer niet meer onder de Participatiewet en vervalt eveneens de 

verplichting tot deelname.  

Als randvoorwaarden noemen de pilotgemeenten met name praktische aspecten aan de kant 

van de deelnemers. Met name kinderopvang en reiskosten worden genoemd als mogelijk 

belemmerende factoren voor deelname. Het is aan de pilotgemeenten om tot goede 

oplossingen te komen, zodat dit de effectiviteit van de pilot niet in de weg staat.  
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 Inleiding:  
Pilots Z-route 
 

In dit inleidende hoofdstuk staan we stil bij de achtergrond van de pilots Z-route, 

het doel van het onderzoek en de onderzoeksmethodiek.  

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt met de Veranderopgave 

Inburgering (VOI) een wetsvoorstel voor waarin een nieuw inburgeringsstelsel wordt 

vormgegeven. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli 2021 in werking zal treden. 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 verschillende thema’s.  

Eén van de pilots heeft betrekking op de zogenaamde ‘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 inspanningen (AGI). 

De Z-route is bedoeld om deze inburgeraars een betekenisvol traject van ongeveer twee jaar te 

bieden met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke integratiedoelen. Er wordt gestreefd 

naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveau, inburgering, 

zelfredzaamheid in de samenleving en participatie.  
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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); 

 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 ‘of het werkt’ maar ‘hoe het werkt’.  

De inzichten uit deze pilot zijn waardevol voor de deelnemende gemeenten, het ministerie van 

SZW en voor andere gemeenten. De inzichten uit de pilots Z-route kunnen gemeenten helpen 

met de implementatie van een effectief en adaptief inburgeringsstelsel. Daarom richten we ons 

met dit onderzoek op het verschaffen van inzicht in het proces, zodat andere gemeenten hiervan 

kunnen leren en rekening mee kunnen houden bij de implementatie van het nieuwe 

inburgeringsstelsel.    

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 

inburgeringstraject met goed gevolg af te ronden. Daarom ligt de nadruk van het onderzoek op 

de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van een passend traject voor deze doelgroep.  

De vooruitgang van de deelnemers nemen we zoveel als mogelijk mee, om aan de hand 

daarvan scherper in kaart te kunnen brengen wat werkt, voor wie, en onder welke 

omstandigheden. Dit onderzoek is geen effectevaluatie: het gaat niet om een onderzoek naar 
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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 reden zijn om dat aan de orde te stellen in de 

interviews, met de vraag hoe dat verschil te verklaren 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 

inzicht te bieden in het proces van de pilots Z-route en vervolgens om eventuele verbeterpunten 

in kaart te brengen. 

Elke pilot begint vanuit een beleidstheorie van de gemeente en wordt vervolgens in de praktijk 

uitgevoerd. Vervolgens (halverwege en aan het einde van de pilot) wordt theorie gespiegeld 

aan de praktijk: in hoeverre is de realiteit overeengekomen met vooropgestelde ideeën en 

plannen, wat zijn de oorzaken voor eventuele aanpassingen en hoe heeft het geheel in de 

praktijk uitgepakt? 

We hanteren het volgende evaluatiekader: 

 

 

 

 

 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen maken we van de volgende 

onderzoeksmethodieken gebruik: 

 Deskresearch: plannen van aanpak en overige documenten over de pilots indien 

beschikbaar; 

 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.  

 

 



 

 

 

 

 

13 

1.4 Eerste tussenrapport: leeswijzer 

In dit eerste tussenrapport geven we beknopt weer wat we tot nu toe weten over de pilots Z-

route. Dit tussenrapport heeft een grotendeels beschrijvend karakter en vormt de opmaat voor 

de rest van het onderzoek dat gedurende het jaar 2020 wordt uitgevoerd. Dit eerste 

tussenrapport wordt gevolgd door een tweede tussenrapport en een eindrapport. In het 

volgende hoofdstuk komt de inhoud van de pilots aan bod: wat gaan de zes gemeenten doen 

en waarin zien we overeenkomsten en verschillen? In hoofdstuk 3 gaan we in op de deelnemers 

en wat hen karakteriseert. De organisatie van de pilots (hoe gaan de gemeenten te werk) komt 

aan bod in hoofdstuk 4. Ten slotte gaan we in hoofdstuk 5 in op de (verwachte) succesfactoren 

en randvoorwaarden.   

Deze notitie is tot stand gekomen op basis van een startbijeenkomst met de zes 

pilotgemeenten, de schriftelijke plannen van aanpak van de pilotgemeenten, interviews met de 

projectleiders en de nulmeting.  

Vooraf is het goed te benoemen dat de planning van de pilotgemeenten uiteenloopt. Waar de 

ene gemeente in januari al inhoudelijk van start ging, is de andere gemeente ten tijde van het 

schrijven van deze notitie nog bezig met de werving van deelnemers. De gemeente Best heeft 

aangegeven achter te lopen op de andere pilotgemeenten. Die gemeente heeft de nulmeting 

nog niet in kunnen vullen en deze gegevens zijn dan ook niet verwerkt in dit eerste 

tussenrapport. 
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Invulling van de 
pilots 

 

 

 

De aanvragende gemeenten hebben allemaal een plan van aanpak opgesteld op 

basis waarvan het ministerie van SZW zes pilotgemeenten heeft geselecteerd. De 

pilotgemeenten geven zodoende in 2020 uitvoering aan hun ingediende plan van 

aanpak. In dit hoofdstuk geven we weer wat de pilotgemeenten gaan doen: hoe 

zien de werkwijzen van de pilots eruit, waarin vertonen zij overeenkomsten en 

waarin zien we verschillen?  

2.1 Voorwaarden voor het pilotprogramma 

Momenteel laat het ministerie van SZW gemeenten experimenteren met de Z-route, binnen de 

grenzen van de huidige wet- en regelgeving. Wanneer het nieuwe inburgeringsstelsel van kracht 

wordt, is de Z-route beschikbaar voor inburgeringsplichtigen van wie tijdens de intake wordt 

vastgesteld dat zij zeer veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal en van 

wie de verwachting is dat zij het A2-niveau niet zullen halen. De Z-route moet een betekenisvol 

traject van ongeveer twee jaar zijn met activiteiten die aansluiten op de integratiedoelen: het 

leren van de Nederlandse taal, waarbij op alle onderdelen wordt gestreefd naar A1-niveau, 

zelfredzaamheid in de samenleving, sociale activering en arbeidsparticipatie. 

De pilots Z-route hebben een looptijd van één jaar. Vanuit het ministerie van SZW zijn 

voorwaarden opgesteld waaraan de pilots moeten voldoen. Die hebben enerzijds betrekking op 
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organisatorische aspecten en anderzijds op inhoudelijke aspecten. We geven deze voorwaarden 

beknopt weer: 

 Deelnemers moeten een inburgeringstraject hebben gevolgd en een ontheffing 

hebben gekregen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen; 

 De pilots bestaan uit minimaal 800 uur relevante activiteiten, waarbij uit wordt gegaan 

van ongeveer 40 weken van gemiddeld 20 uur: 

o Daarvan in totaal minimaal 400 uur taal en KNM3 

o De overige 400 uur worden besteed aan participatie en activering 

 Minimaal 15 deelnemers per pilot; 

 Minimaal 5 deelnemers per pilot moeten uiterlijk 1 maart 2020 van start zijn gegaan 

met het inhoudelijke traject. 

De deelnemers aan de pilots zijn niet langer inburgeringsplichtig, omdat zij een ontheffing 

hebben gekregen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen. De groep mensen waaruit 

deelnemers geworven zijn noemen we in dit onderzoek ‘statushouders’. Met ‘statushouders’ 

bedoelen we vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 

en die anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijven. Concreet gaat het om: 

 Houders van een verblijfsvergunning asiel (asielstatushouder). 

 Houders van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met de beperking 

verblijf als familie- of gezinslid (bij de asielstatushouder). 

 Personen die hier voor gezinshereniging of gezinsvorming zijn, bijvoorbeeld omdat zij 

een Nederlandse echtgeno(o)t(e) of partner hebben. Dit zijn gezinsmigranten. 

 Overige migranten met een tijdelijke verblijfsvergunning die inburgeringsplichtig zijn. 

Bijvoorbeeld geestelijk bedienaren en vreemdelingen met een verblijfsvergunning 

voor een niet-tijdelijk humanitair verblijfsdoel, zoals bijvoorbeeld voortgezet verblijf 

nadat zij eerder een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel hadden.4 

2.2 Doelen 

Deelnemers aan de pilot Z-route doen veelal niet mee aan de samenleving: zij hebben op 

allerlei fronten moeite om mee te komen. De gebrekkige of geheel afwezige beheersing van de 

Nederlandse taal is het meest dominante probleem en daarnaast doen zich allerlei (bijkomende) 

problemen voor. Voorbeelden van bijkomende problemen zijn onder andere financiële 

problemen, het mijden van zorg of het onvoldoende kunnen ondersteunen van schoolgaande 

kinderen. De pilotgemeenten geven aan dat de bestaande programma’s onvoldoende geschikt 

zijn voor de doelgroep analfabeet, laaggeletterd en/of moeilijk leerbaar. In dit licht geven alle 

pilotgemeenten aan dat zij de behoefte hebben iets te betekenen voor de pilotdoelgroep Z-

route. 

 

3 Kennis van de Nederlandse Maatschappij. 
4 Ontleend aan: ministerie van SZW, Memorie van Toelichting Veranderopgave Inburgering (VOI) wetsvoorstel 

internetconsultatie, p.10. 
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De bestaande programma’s van gemeenten voor inburgeringsplichtigen zijn veelal bedoeld om 

hen naar betaald werk te begeleiden. Dat lukt voor de pilotdoelgroep Z-route vaak niet: zij 

stromen veelal niet uit naar betaald werk, of de omvang van hun betaalde baan is zeer klein. De 

pilotgemeenten geven aan dat wanneer er geen uitstroom naar betaald werk volgt, er geen of 

weinig andere passende activiteiten beschikbaar zijn voor deze doelgroep. In het huidige 

systeem valt deze groep statushouders, met andere woorden, in een gat. De (zeer) gebrekkige 

taalbeheersing is volgens de meeste pilotgemeenten de belangrijkste belemmering voor 

uitstroom naar werk. Vrijwel alle pilotgemeenten merken op dat deelnemers zelf ook signaleren 

dat zij niet meedoen en daar last van hebben, dit komt mede omdat zij het Nederlands 

onvoldoende machtig zijn. 

De pilotgemeenten stellen zich allemaal enerzijds ten doel dat deelnemers de Nederlandse taal 

beter gaan beheersen en anderzijds dat deelnemers meer “meedoen”. Onder meedoen 

verstaan 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 

participatie gaan in de doelstellingen van de pilotgemeenten hand in hand. Door 

taalbeheersing kunnen zij beter participeren en door participatie-activiteiten zullen 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.  

2.3 Invulling van de pilots op hoofdlijnen 

Wat opvalt aan de zes pilots is dat zij in hoofdzaak sterk op elkaar lijken. Dit komt voort uit de 

voorwaarden die door het ministerie van SZW zijn gesteld aan de aanvragen om deel te nemen 

aan de pilots. Vrijwel alle gemeenten houden zich aan de indeling van ongeveer 400 uur 

taalonderwijs en ongeveer 400 uur participatie en activering. Wel verschilt de invulling van het 

programma op onderdelen tussen pilots. De pilotgemeenten richten zich op drie activiteiten: 

 Taalonderwijs; 

 Maatschappelijke thema’s met bijbehorende excursies en workshops; 

 Participatie en werk: denk aan vrijwilligerswerk, bedrijfsbezoeken en taalstages bij een 

bedrijf. 

We beschrijven hieronder kort de zes pilots. In de rest van dit hoofdstuk lichten we een aantal 

onderwerpen uit en analyseren de overeenkomsten en verschillen tussen de pilots.  

Berg en Dal 

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 
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van de pilot aan de slag gaan met het onderwerp ‘werk’. Het Werkbedrijf geeft een 

aangepaste ONA5-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 daarvan is nog 

niet bekend.  

 

Best 

De gemeente Best werkt samen met WSD. WSD is het re-integratie- en SW-bedrijf van de 

gemeente Best en een aantal omliggende gemeenten. WSD verzorgt de taallessen, de 

participatie-activiteiten en de persoonlijke begeleiding van de deelnemers. Elke deelnemer 

wordt gekoppeld aan een Yalla!Coach van WSD. Een Yalla!Coach heeft zelf ook een migratie-

achtergrond, in wie de deelnemers zich (hopelijk) kunnen herkennen en aan wie ze zich 

kunnen spiegelen. Daarnaast heeft de Yalla!Coach inzicht in de culturele achtergrond van 

deelnemers en belemmeringen die daardoor kunnen ontstaan. Taallessen worden gegeven 

volgens de aanpak TaalDoen, waar een aantal van de betrokken gemeenten al ervaring mee 

hebben opgedaan in het verleden. De kern van TaalDoen is leren door te doen en de 

deelnemers ‘onder te dompelen’ in de Nederlandse taal. Alle deelnemers volgen taalstages 

binnen het netwerk van WSD, waarin werken en de taal leren samen komen. De deelnemers 

zijn op de taalstages gekoppeld aan taalbuddy’s, getrainde 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 betrokken worden. 

 

Enschede 

De gemeente Enschede heeft de uitvoering van de pilot voor een deel belegd bij het ROC 

van Twente: die verzorgt het taalonderwijs en de begeleiding. M-Pact verzorgt de 

maatschappelijke begeleiding in acht modules, genaamd ‘Doe mee in Twente’. Aan de hand 

van de modules gaan deelnemers op excursie of volgen een activiteit. Sportaal verzorgt het 

programma Lifegoals, waarmee deelnemers bewegingsonderwijs krijgen en op bezoek gaan 

bij sportverenigingen. Het idee achter Lifegoals is dat deelnemers letterlijk in beweging 

komen, zich daardoor fitter gaan voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. Van zowel ‘Doe mee 

in Twente’ als ‘Lifegoals’ wordt verwacht dat deelnemers hun eigen gemeente (waaronder 

 

5 Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.  
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Enschede) beter leren kennen en zodoende zelfredzamer worden. Specifiek voor Lifegoals 

geldt dat er veel aanbod van vrijwilligerswerk bij sportverenigingen is. 

 

Haarlem 

De gemeente Haarlem werkt samen met twee taalscholen (ROC Nova College en INTK) en 

met re-integratiebedrijf Agros. Agros verzorgt de participatie-activiteiten binnen de pilot. 

Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een participatiecoach van Agros, die de 

voortgangsgesprekken 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 deelnemers relevant zijn. Die thema’s staan ook centraal bij de 

workshops en excursies. Daarnaast zoekt elke deelnemer met behulp van zijn/haar 

participatiecoach een taalstage/participatieplek bij een bedrijf in het netwerk van Agros. Dat 

kan bij een maatschappelijke organisatie of bij een commercieel bedrijf zijn, afhankelijk van 

de wensen en capaciteiten van de deelnemer. Vooral de participatiecoach probeert een zo 

compleet mogelijk beeld van de deelnemer te vormen om vroegtijdig op mogelijke 

randvoorwaarden in te spelen, maar ook de taaldocent draagt bij aan deze kennis.  

 

Midden-Groningen 

In de gemeente Midden-Groningen ligt de uitvoering van de pilot bij de gemeentelijke 

afdeling 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. Zo bezinkt het 

lesmateriaal en kunnen de thema’s in de volgende carrousel(s) verdiept en verbreed worden. 

Binnen die carrousels is ook ruimte voor maatwerk, namelijk onder individuele begeleiding 

van een taalmaatje van Humanitas. De pilot kent daarnaast workshops, excursies en 

participatie-activiteiten. Die participatie-activiteiten worden uitgevoerd en begeleid door 

BWRI Werkbedrijf en hebben het doel om de deelnemers onder te dompelen in de 

Nederlandse taal. Op de participatieplek moeten de deelnemers ook taalopdrachten met 

een taalmaatje uitvoeren.  

 

Velsen 

De gemeente Velsen werkt binnen de pilot samen met Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk 

verzorgt zowel de taallessen als de participatie-activiteiten, en voert ook de 

voortgangsgesprekken 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 
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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. Het blijkt een 

voorwaarde voor effectief leren dat mensen zich daar bewust van zijn en vervolgens moeten 

ze daar mee om leren gaan. Pas als zij dit kunnen, ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Mindfit 

wordt in de eigen taal gegeven, omdat het belangrijkste is dat de stof goed overkomt, zodat 

deelnemers er mee aan de slag kunnen.   

 

Uniek voor de pilots Z-route is dat zij het taalonderwijs sterk koppelen aan 

participatieactiviteiten. De opvatting die overheerst is dat de deelnemers in het klaslokaal een 

basis in het Nederlands krijgen, maar dat zij vervolgens de taal in de praktijk moeten gaan 

oefenen tijdens de workshops en activiteiten. Ook zijn de activiteiten in de praktijk een 

belangrijk instrument om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van de deelnemers, 

zodat deelnemers de manier waarop de Nederlandse maatschappij werkt in de praktijk 

ondervinden. De activiteiten kunnen ertoe leiden dat er vervolgens weer aanverwante thema’s 

worden opgepakt in de taallessen. Het thema gezondheid wordt bijvoorbeeld op deze manier 

opgepakt: in de taallessen wordt aandacht besteed aan het onderwerp en daarnaast vindt 

bijvoorbeeld een excursie naar een gezondheidscentrum plaats. 

Het is om deze reden dat de pilots allemaal thematisch te werk gaan. De thema’s zijn door de 

pilotgemeenten zo gekozen dat deze aansluiten bij het dagelijks leven, zoals onderwijs, 

financiën en zorg. Voor de thematische opzet is gekozen om deelnemers zoveel mogelijk 

praktische handvatten voor het dagelijks leven te bieden. Gemeenten geven op verschillende 

wijzen invulling aan dit thematische werken. Zo werkt de gemeente Midden-Groningen in 

carrousels van 7 weken, waarbij elke week in het teken van een thema staat. Die thema’s zijn 

gezondheid, financiën, participatie, sociaal netwerk, wonen, onderwijs en burgerschap. Na die 7 

weken komt het eerste thema opnieuw aan bod. Een ander voorbeeld is de gemeente Velsen, 

die er juist voor kiest om gedurende 10 weken met één thema aan de slag te gaan, alvorens 

door te gaan met het volgende thema.  

Ten minste drie pilotgemeenten hebben voorafgaand aan de Z-route al een speciaal traject voor 

een vergelijkbare doelgroep ontwikkeld. Zodoende is er in ongeveer de helft van de 

pilotgemeenten al ervaring met deze doelgroep en hun wensen en mogelijkheden. Deze 

ervaring is veelal benut bij het ontwerpen van het plan van aanpak voor de pilot Z-route.  

De gemeente Best had voorafgaand aan de Z-route het programma “TaalDoen”. Dit 

programma bestond uit taallessen, een taalstage en workshops. De gemeente Best ziet de Z-

route als de doorontwikkeling van TaalDoen. Er wordt binnen de pilot meer uren taalles 

gegeven, er vindt begeleiding door een Yalla!Coach plaats en er zijn excursies toegevoegd. 

Zodoende hebben de ervaringen met TaalDoen de pilot Z-route mede gevormd.  
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2.4 Maatwerk 

Een groepsgewijze aanpak vormt de basis van alle pilots. De kern van het programma bestaat 

uit taalles in groepen en daarnaast wordt een groot deel van de participatie-activiteiten 

groepsgewijs uitgevoerd.6 De ruimte die geboden wordt aan maatwerk verschilt per 

pilotgemeente. Voorop staat dat elke pilotgemeente ruimte probeert te maken voor de 

vervulling van individuele wensen. In ieder geval drie gemeenten geven aan dat zij nog niet 

(precies) weten hoe zij invulling zullen geven aan maatwerk. Het is voor hen zoeken naar een 

goede balans tussen het klassikale programma en het bieden van maatwerk. Ruimte voor 

maatwerk zoeken de pilotgemeenten in zowel de taallessen, de participatie-activiteiten en de 

workshops. Te denken valt aan een bezoek aan een basisschool als excursie, als blijkt dat daar 

behoefte aan is. Daarnaast zien we dat de pilotgemeenten met name met werk- of taalstages 

aan proberen te sluiten bij de interesses en ambities van deelnemers, door werkgevers te 

selecteren die bij hun interesses en eventuele werkervaring zouden kunnen passen. Voor een 

deelnemer met een technische achtergrond wordt dus eerder gezocht naar een werkstage bij 

een automonteur dan bij een kapper. Ook in het taalonderwijs zal logischerwijs getracht worden 

de lessen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op het niveau van de deelnemers.  

De individuele doelen en wensen worden geïnventariseerd tijdens het intakegesprek of één van 

de latere gesprekken die plaatsvinden tussen deelnemer en degene die de deelnemers 

begeleidt.7 Vijf pilotgemeenten hebben hier al (enige) ervaring mee opgedaan. Wat opvalt is dat 

deelnemers enerzijds algemene wensen hebben, zoals de Nederlandse taal beter leren, en 

anderzijds heel specifieke doelen hebben, zoals beter leren rekenen of leren fietsen. In de 

praktijk blijkt dat het sommige deelnemers tijd kost om doelen te stellen: waar de één direct 

weet wat hij/zij wil leren, doet de ander daar weken over. Daarom is een goed startpunt om het 

gesprek met elke deelnemer aan te gaan over zijn/haar interesses en ambities. In hoofdstuk 3 

gaan we nader in op de doelen van deelnemers.  

2.5 Taalonderwijs 

Het verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing is een belangrijke doelstelling van de pilots. 

Het taalonderwijs wordt klassikaal gegeven, maar de bedoeling is dat een wisselwerking 

plaatsvindt met de overige activiteiten, waarin het Nederlands geoefend wordt. Zodoende is het 

principe dat deelnemers “ondergedompeld worden in de Nederlandse taal”. Wanneer we kijken 

naar het klassikale taalonderwijs dan valt op dat vrijwel alle lessen ’s morgens plaatsvinden. 

Gemeenten hebben aangegeven dat de ochtenden het meest geschikt zijn, omdat mensen zich 

dan het beste kunnen concentreren. Dat betekent dus dat de andere activiteiten (meestal) ’s 

middags plaatsvinden.  

Vijf van de zes pilotgemeenten hebben de intakegesprekken gehad en hebben geconstateerd 

dat de beheersing van de Nederlandse taal van de deelnemers uiteenloopt. De pilotgemeenten 

geven aan dat alle deelnemers het Nederlands onvoldoende machtig zijn om mee te kunnen 

 

6 In hoofdstuk 4 komt aan bod hoe de taallessen en participatie-activiteiten georganiseerd zijn. 
7 Dat kan bijvoorbeeld de klantmanager, casusregisseur of participatiecoach zijn. We gaan hier in hoofdstuk 4 nader op in. 
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doen in de samenleving. Wel geven de pilotgemeenten aan dat er verschillen zijn in het 

taalniveau van deelnemers: de één kan nauwelijks iets in het Nederlands zeggen, terwijl de 

ander een eenvoudig gesprekje kan voeren. Deze verschillen zijn reden geweest voor de 

gemeenten Haarlem en Velsen om een indeling in twee groepen te maken naar taalniveau. Het 

beoogde gevolg hiervan is dat zoveel mogelijk maatwerk kan worden gerealiseerd en de lessen 

zo goed mogelijk aansluiten bij het taalniveau van de deelnemers. Bovendien zorgt dit ervoor 

dat de groepen niet te groot worden. Een aantal pilotgemeenten noemt een maximale 

groepsgrootte van ongeveer 12 personen als optimum voor de Nederlandse les. Dit is een 

groepsgrootte waarbij de taaldocent iedereen voldoende persoonlijke aandacht kan bieden. De 

gemeente Velsen zet de indeling in twee groepen voort in de rest van het programma, waarbij 

met de meer taalvaardige groep in de tweede helft van de pilot meer ingezet zal worden op 

(betaald) werk.  

Een aantal pilotgemeenten geeft aan dat er weinig geschikte methodieken zijn voor deze 

doelgroep, bestaande uit analfabeten en/of moeilijk leerbare statushouders. Door het ministerie 

van SZW is aangegeven dat er wel materiaal voor deze doelgroep beschikbaar is. Het is daarom 

op dit moment onduidelijk waarom de pilotgemeenten moeite hebben om een geschikte 

methodiek te vinden. De inrichting en keuze voor methodiek van het taalonderwijs laten de 

pilotgemeenten over aan de taalaanbieder(s). In drie pilotgemeenten is een methodiek gekozen 

en deze is waar nodig verder ontwikkeld. Voor de andere drie pilotgemeenten geldt dat zij nog 

een methodiek moeten kiezen of nog bezig zijn deze verder te ontwikkelen. Er leven bij één 

pilotgemeente twijfels over de mate waarin het taalonderwijs voldoende aansluit bij de 

pilotdoelgroep Z-route.  

Op basis van de plannen van aanpak en de interviews lijkt het erop dat er in het taalonderwijs 

vooral aandacht wordt besteed aan luister- en spreekvaardigheid. Het onderwijs is er vooral op 

gericht om gesprekken te kunnen voeren en op die manier zelfredzaam te zijn. Dit roept de 

vraag op welke rol er is weggelegd voor lees- en schrijfvaardigheid in het taalonderwijs. Op 

voorhand denken de onderzoekers dat ook lees- en schrijfvaardigheid een voorwaarde voor 

zelfredzaamheid is, aangezien statushouders toch schriftelijk moeten communiceren met diverse 

organisaties en (overheids-) instanties.  

2.6 Maatschappelijke thema’s en participatie 

Na afloop van de taalles, meestal in de middagen, vinden andere activiteiten plaats. Deze 

activiteiten voorzien in de ONA8- en KNM9-onderdelen van het reguliere inburgeringstraject. Ten 

eerste gaat het om activiteiten die we hier aanduiden onder de noemer ‘maatschappelijke 

thema’s’. Deze activiteiten hebben tot doel dat deelnemers het Nederlands in de praktijk gaan 

oefenen, dat zij hun buurt beter leren kennen en dat zij het Nederlandse systeem beter 

begrijpen. Met andere woorden, dat zij dus meer dan voorheen zelfstandig de weg kunnen 

vinden. Zoals eerder aangegeven wordt door de meeste pilots thematisch gewerkt. Dit betekent 

dat er activiteiten in het teken zullen staan van thema’s zoals financiën, gezondheidszorg en 

 

8 Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. 
9 Kennis van de Nederlandse Maatschappij. 
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onderwijs. Aan deze thema’s worden excursies en/of workshops gekoppeld: een bezoek aan 

een gezondheidscentrum, bibliotheek of een cursus ‘klik en tik’ (digitale vaardigheden). We zien 

dat de pilotgemeenten hierin hun eigen accenten leggen. De ene pilot zet bijvoorbeeld meer in 

op digitale vaardigheden en de ander op financiële vaardigheden en bestrijding of preventie 

van schulden. De accenten die de pilotgemeenten komen veelal voort uit eerdere ervaringen 

met de doelgroep. 

Twee voorbeelden lichten we hier uit. De gemeente Velsen en de gemeente Berg en Dal 

gaan aan de slag met Mindfit, een programma gericht op omgaan met spanning en stress. 

De ervaring van de gemeente Velsen is dat deze deelnemers te maken hebben met 

trauma’s, spanning en stress en dat dit hun leervermogen beïnvloedt. De gemeente 

Enschede probeert deelnemers letterlijk in beweging te laten komen met een 

pilotonderdeel gericht op sport en bewegen, omdat hun ervaring is dat dit het 

zelfvertrouwen ten goede komt en deelnemers beter leren samenwerken.  

  

Daarnaast bevatten alle pilots activiteiten gericht op participatie, conform de eis van het 

ministerie van SZW. Daar worden verschillende activiteiten onder verstaan. Zo kan het gaan om 

workshops en excursies, zoals een bedrijfsbezoek of een sollicitatietraining. Daarnaast bevat het 

programma van in ieder geval drie pilots taalstages. Zo’n taalstage vindt plaats bij een 

werkgever, en is in die zin net zo goed een werkstage. Ook in andere pilots wordt gekeken naar 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.  

In Best volgen alle deelnemers een taalstage bij één van de vier bedrijven waarmee de WSD-

groep afspraken heeft gemaakt. Deze bedrijven zijn actief in verschillende sectoren, 

waardoor deelnemers aan de pilot een taalstage kunnen doen in een sector die hen 

aanspreekt. Deze bedrijven stellen één of meerdere taalbuddy’s aan om deelnemers te 

begeleiden op de werkvloer. De taalbuddy moet er ook op letten dat deelnemers hun 

Nederlandse taalvaardigheid blijven oefenen.  

 

In ieder geval twee pilots hebben ervoor gekozen om in de tweede helft van het programma 

meer nadruk te leggen op participatie en werk, waar de eerste helft van de pilot een meer 

algemeen of voorbereidend karakter heeft.   

In Berg en Dal gaat het Werkbedrijf in de tweede helft van de pilot aan de slag met het 

onderdeel ‘werk’. Het Werkbedrijf zal een aangepaste ONA-training verzorgen. Ook geeft het 

Werkbedrijf 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 voorkeursberoep. Ook is ruimte 

om op individueel niveau te kijken wat er nodig is.   
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Deelnemers pilots Z-
route 

 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de deelnemers aan de pilots Z-route. Wie zijn zij 

en wat karakteriseert hen op hoofdlijnen? Eerst beschrijven we de doelgroep aan 

de hand van de gesprekken met de projectleiders. Daarna gaan we in op de 

kenmerken zoals die uit de nulmeting zijn gebleken. Omdat in de Z-route wordt 

ingezet op taalvaardigheid en zelfredzaamheid, ligt in dit hoofdstuk speciale 

focus op die twee kenmerken.  

3.1 Achtergrond van de doelgroep 

De Z-route is bedoeld voor inburgeringsplichtigen die hoogstwaarschijnlijk veel moeite zullen 

hebben om Nederlands op A2-niveau of hoger te leren. In het huidige stelsel ontvangen 

statushouders voor wie het bestaande inburgeringstraject niet haalbaar is vaak een ontheffing 

op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen (AGI). Hun inburgeringsplicht komt dan te 

vervallen. In het nieuwe stelsel zal in het Plan Inburgering en Participatie (PIP) vooraf worden 

vastgesteld of een inburgeringsplichtige al dan niet baat heeft bij de Z-route. 

Terwijl de toekomstige Z-route bedoeld is voor inburgeringsplichtigen van wie vooraf wordt 

ingeschat dat ze het meeste baat zullen hebben bij dit specifieke traject, richten de pilots Z-route 

zich op statushouders die al ontheven zijn van de inburgeringsplicht. Deze statushouders 

hebben reeds één of meer pogingen gedaan om het inburgeringsexamen te halen. Zij vallen 

volgens de pilot gemeenten al tijdens het reguliere inburgeringstraject op: ze hebben veel 
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moeite met de reguliere lessen. Volgens de projectleiders is dat omdat de statushouders in hun 

eigen land nauwelijks onderwijs hebben genoten. De doelgroep is het niet altijd gewend om “in 

de schoolbanken” te zitten.  

De ontheven nieuwkomers zijn na afloop van hun inburgeringstraject vaak nog niet zelfredzaam. 

Ze kunnen veelal geen (vaste) werkplek vinden. Om in Nederland aan het werk te kunnen, wordt 

meestal een taalniveau van A2 of hoger geëist. Werkgevers staan volgens de pilotgemeenten 

dus zelden open voor de statushouders die ontheffing hebben gekregen. Zij hebben dit A2-

niveau immers niet behaald. In ten minste twee van de gemeenten is er daarom al eerder een 

programma specifiek voor laaggeletterde inburgeringsplichtigen ontwikkeld, in aanvulling op 

het reguliere inburgeringstraject. De inburgeringsplichtigen die veel moeite hebben met het 

reguliere traject, komen voor dit soort programma’s in aanmerking. 

Wanneer statushouders ontheven worden van de inburgeringsplicht, dan is de kans groot dat zij 

steeds meer sociaal geïsoleerd raken. Na ontheffing is het aan de gemeenten zelf om al dan niet 

aan te sturen op activatie, participatie en zelfredzaamheid. De overheid moedigt gemeenten wel 

aan om programma’s op te zetten rondom deze ontheven statushouders, zodat zij toch naar 

vermogen kunnen participeren. In de pilotgemeenten van de Z-route is soms sprake van 

persoonlijke begeleiding (bijvoorbeeld de klantmanager of een buddy vanuit een 

vrijwilligersorganisatie), maar er bestaan na de inburgering geen (groeps-) programma’s meer. 

De doelgroep valt als het ware “in een gat", menen de projectleiders. De statushouders die 

ontheffing hebben gekregen, wíllen volgens hen wel graag meedoen aan de samenleving en 

meer van de samenleving begrijpen. Maar ze weten niet goed hoe. 

De pilotmiddelen maken het voor de zes gemeenten mogelijk om toch groepsgewijs iets voor 

deze doelgroep te doen. De projectleiders geven daar een aantal redenen voor. De gemeenten 

en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen om de gezondheid en het welzijn van de 

statushouders met ontheffing van de inburgeringsplicht. Deze statushouders zijn vanwege hun 

beperkte zelfredzaamheid in hoge mate afhankelijk van maatschappelijke organisaties en de 

nieuwkomers zijn naar verwachting langdurig uitkeringsafhankelijk. Door middel van de pilot Z-

route hopen de pilotgemeenten de taalvaardigheid en de zelfredzaamheid van de doelgroep te 

vergroten, zodat deze problemen (gedeeltelijk) verholpen worden. We werken deze redenen 

hieronder uit.  

Ten eerste maken de pilotgemeenten en samenwerkingspartners zich zorgen om de 

gezondheid en het welzijn van de statushouders die van de inburgeringsplicht zijn ontheven. 

Volgens de projectleiders spelen er veel psychische problemen – bijvoorbeeld als gevolg van 

trauma’s die zij in hun thuisland, tijdens de vlucht en/of als gevolg van sociale isolatie opgelopen 

hebben – en medische problemen bij de statushouders. Daar kan de doelgroep nu niet goed 

mee omgaan. De statushouders kunnen bijvoorbeeld de weg naar de huisarts of naar de GGZ 

niet goed vinden, stelt een van de projectleiders. De gemeenten hebben ook niet genoeg 

middelen beschikbaar om hen gerichte psychische en medische zorg te bieden.  

Ten tweede signaleren de pilotgemeenten dat het merendeel van de statushouders met een 

ontheffing weinig zelfredzaam is. Dat heeft in ten minste drie gemeenten tot gevolg dat de 

doelgroep langdurig een groot beroep op maatschappelijke organisaties doet. De 
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pilotgemeenten willen deze maatschappelijke organisaties ontlasten door de zelfredzaamheid 

van de statushouders te vergroten. De statushouders die ontheffing hebben gekregen, vinden 

het op dit moment lastig om zelf dingen te regelen, bijvoorbeeld waar het gaat om schriftelijke 

communicatie met de gemeente en met de school/scholen van hun kinderen. Daarom kloppen 

deze statushouders geregeld aan bij VluchtelingenWerk, de Gemeentelijke Kredietbank, het 

sociaal wijkteam en andere maatschappelijke organisaties. Met name VluchtelingenWerk vindt 

het volgens één projectleider lastig om tijd vrij te maken voor de doelgroep van laaggeletterde 

statushouders. VluchtelingenWerk moet immers ook ondersteuning bieden aan een constante 

stroom nieuwe asielzoekers.  

Ten slotte doet de doelgroep in alle gemeenten een beroep op gemeenschapsgelden. De 

deelnemers aan de pilot hebben geen betaald werk en zijn zodoende afhankelijk van een 

uitkering. Door middel van de Z-route hopen de pilotgemeenten deelnemers op de lange 

termijn te laten uitstromen naar betaald werk. Ook op andere vlakken hopen de pilotgemeenten 

deelnemers meer financieel zelfredzaam te maken. Een deel van hen ontvangt namelijk ook 

Wmo-voorzieningen. Soms heeft doelgroep volgens de projectleiders schulden, omdat zij 

leningen hebben moeten aangaan voor hun inburgeringslessen (bij DUO) en voor de inrichting 

van de hun toegewezen woning (bij de gemeente).  

3.2 Deelnemers bij aanvang van de pilot 

Zes gemeenten nemen deel aan de pilot van de Z-route. Van deze pilotgemeenten zijn er ten 

tijde van het schrijven van dit rapport vijf van start gegaan met de Z-route. De gemeente Best – in 

samenwerking met omliggende gemeenten – is nog bezig met het treffen van voorbereidingen. 

Zodoende weten we van de gemeente Best nog niet wie de definitieve deelnemers zullen zijn. 

Vijf gemeenten hebben in totaal 94 deelnemers aan de pilot. Van de 94 deelnemers zijn er 90 

asielstatushouders, 2 overige statushouders en van 2 deelnemers is niet ingevuld wat de status 

is. Het aantal deelnemers per gemeente varieert van 16 tot 23. In totaal doen er 51 mannen en 

43 vrouwen mee. Van hen zijn relatief veel vrouwen van Eritrese afkomst en veel mannen van 

Syrische afkomst. In de gemeente Enschede doen veel minder vrouwen dan mannen mee, 

terwijl de man-vrouwverhouding in de andere gemeenten ongeveer gelijk is (zie Figuur 1). De 

deelnemers zijn gemiddeld 44 jaar oud; de jongste deelnemer is 25 jaar en de oudste is 65 jaar. 

In deze steekproef zijn de vrouwen jonger dan de mannen, het scheelt ongeveer 3 jaar.  

Figuur 1. Man-vrouwverdeling per gemeente 
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In de gemeente Best zijn tot nu toe 35 deelnemers gescreend voor de pilot en uitgenodigd voor 

een informatiebijeenkomst. De ervaring van deze pilotgemeente is dat ongeveer een derde van 

de uitgenodigde statushouders zal afvallen tussen de informatiebijeenkomst en de start van de 

pilot. De uitgenodigde statushouders blijken bijvoorbeeld leerproblemen of medische 

problemen te hebben of hebben een baan die ze niet kunnen combineren met het intensieve 

traject. 

De meeste deelnemers wonen samen en hebben kinderen (zie Figuur 2). Die kinderen zijn soms 

volwassen en al uitwonend, maar vaak gaat het om jongere kinderen die bij hun ouders wonen. 

Veel deelnemers geven in de intake aan dat zij de Nederlandse lessen willen gebruiken om 

meer betrokken te raken bij het schoolleven van hun kinderen. Naast samenwonende of 

getrouwde deelnemers met kinderen (61) zijn er ook 15 alleenstaanden, 11 alleenstaanden met 

kinderen en 5 samenwonende/getrouwde deelnemers zonder kinderen. De vrouwelijke 

deelnemers zijn relatief vaak alleenstaand, met of zonder kinderen, terwijl mannelijke 

deelnemers vaker samenwonen met hun kinderen. Datzelfde verschil is te zien tussen Eritrese en 

Syrische deelnemers: Eritreeërs zijn vaker alleenstaand (met kinderen) en Syriërs zijn vaker 

samenwonend (met kinderen). Die parallelle verdelingen zijn waarschijnlijk te duiden aan het feit 

dat vrouwen in deze steekproef vaak een Eritrese afkomst hebben en mannen een Syrische 

afkomst. 

Figuur 2. Gezinssamenstelling van de deelnemers 

 

 

De meeste deelnemers hebben in 2015 hun status verkregen. Dat is bij aanvang van de pilot 5 

jaar geleden.  

Afkomst en ervaring 

De meeste deelnemers komen uit Eritrea en Syrië, namelijk 80 van de 94 (zie Figuur 3). In de 

meeste gemeenten zijn er iets meer Syrische dan Eritrese deelnemers. Eén van de projectleiders 

geeft aan dat het aantal statushouders uit Eritrea redelijk stabiel is, maar dat de groep Syrische 

nieuwkomers met een ontheffing elk jaar groter wordt. Vijf deelnemers komen uit Somalië, vier 

uit Irak. Er zijn daarnaast nog vijf deelnemers die uit overige landen komen. De meeste 

deelnemers spreken Arabisch.  
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Figuur 3. Land van herkomst van de deelnemers 

 

 

 

62 van de deelnemers (zie Figuur 4) zijn naar inschatting van de klantmanager(s) van de 

pilotgemeenten laagopgeleid. Ze hebben veelal wel de basisschool afgerond en soms ook de 

middelbare school. Gemiddeld hebben deelnemers ongeveer vijf jaar onderwijs genoten. In vier 

gemeentes zijn de deelnemers vooral laagopgeleid, maar in de gemeente Haarlem zijn er vooral 

deelnemers die nog nooit naar school zijn geweest. Over het algemeen is de groep deelnemers 

zonder opleiding de op één na grootste (26 deelnemers). Aan de andere kant van het spectrum 

komt een beroepsopleiding of vervolgopleiding nauwelijks voor (5 deelnemers). Hoe langer de 

opleiding van een deelnemer, hoe groter de kans dat hij/zij meerdere banen heeft gehad. Aan 

de andere kant hebben de lager opgeleide deelnemers vaker geen enkele baan gehad. 

Figuur 4. Opleidingsniveau van de deelnemers 

 

 

 

Mannen hebben in deze groep over het algemeen wat meer werkervaring in het land van 

herkomst dan vrouwen. In hun land van herkomst waren de vrouwelijke deelnemers veelal 

huisvrouw (31 van de 43 vrouwen). Zij zijn over het algemeen ook lager opgeleid dan de 



 

 

 

 

 

28 

mannelijke deelnemers: vaker wel dan niet hebben zij helemaal geen opleiding gehad.10 Veel 

mannelijke deelnemers hebben in het land van herkomst één (32 van de 51 mannen) of 

meerdere banen (13) gehad. De deelnemers hebben vooral als winkelier (bv. kapper of juwelier) 

of in de horeca gewerkt. Veel mannen hebben ook in de bouw gewerkt of hebben een 

technische baan (bv. automonteur of loodgieter) gehad. Twee boekhouders zijn de 

hoogstopgeleide deelnemers in de vijf gemeenten. De jongste deelnemers waren nog 

minderjarig in hun land van herkomst en hebben daar geen of nauwelijks werkervaring 

opgedaan. 

Taalvaardigheid 

Ongeveer een derde van de deelnemers is, ondanks het inburgeringstraject dat ze al hebben 

gevolgd, analfabeet (zie Figuur 5). Iets meer dan een derde van de deelnemers is wel 

gealfabetiseerd, maar in een ander schrift. Veelal gaat dat om het Arabische of Tigrinya schrift. 

Ondanks de taallessen die zij tijdens hun inburgering hebben gevolgd, kunnen zij het Latijnse 

schrift niet of maar in beperkte mate lezen. De deelnemers die analfabeet zijn hebben minder 

vaak en minder lang onderwijs genoten dan de (anders) gealfabetiseerden.  

Figuur 5. Geletterdheid van de deelnemers 

 

 

 

Gemiddeld beheersen de deelnemers de Nederlandse taal op A0- of pre-A1-niveau. Dat werd 

door de betrokken taaldocenten vastgesteld op basis van NT2-taaltoetsen. De schrijf- en 

leesvaardigheid van de deelnemers is minder goed dan de spreek- en luistervaardigheid. 

Deelnemers die in deze groep de Nederlandse taal het best beheersen, kunnen gesprekken op 

A2-niveau voeren. Maar ook bij hen blijven de schrijf- en leesvaardigheid achter.  

Per deelnemer werden vijf taalniveaus gemeten door de betrokken taaldocenten, namelijk voor 

elk van de vijf vaardigheden die door het Europees Referentiekader Talen11 (ERK) worden 

 

10 Eritrese deelnemers hebben vaker geen onderwijs en geen baan in Eritrea gehad, terwijl Syrische deelnemers vaker 

laagopgeleid, middelbaar en/of hoogopgeleid zijn en een baan hebben gehad. Eritreeërs in deze steekproef zijn immers 

veelal vrouwelijk, terwijl Syriërs veelal mannelijk zijn. Wel zijn er een paar Eritrese uitbijters die meerdere banen hebben 

gehad; dat komt onder Syrische deelnemers nauwelijks voor. 
11 http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/ 
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omschreven: spreek-, gespreks-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. Onder spreekvaardigheid 

verstaat het ERK mondelinge productie, zoals in een presentatie. Gespreksvaardigheid heeft 

betrekking op gesproken interactie, dus zowel luister- en spreekvaardigheid in de context van 

een gesprek. Op alle vlakken van taalvaardigheid scoren de Latijns gealfabetiseerden het best, 

daarna de anders gealfabetiseerden en daarna de analfabete deelnemers (zie Tabel 1). 

Analfabete deelnemers hebben over het algemeen een lager taalniveau dan de andere 

deelnemers, hoewel in deze groep de verschillen bij de start van de pilot niet groot zijn. Ook 

tussen de anders gealfabetiseerden en de Latijns gealfabetiseerde deelnemers zijn verschillen, 

vooral tussen de schrijf- en leesvaardigheid van de twee groepen, ook de spreekvaardigheid 

loopt uiteen.  

Tabel 1. Taalniveau (zoals beoordeeld door de betrokken taaldocenten) per mate van 

geletterdheid 

 

ERK-vaardigheid Geletterdheid Meest gemeten 

taalniveau12 

Exact gemiddelde 

(standaarddeviatie)13  

(0 = A0, 1 = pre-A1, 2 = A1) 

Spreekvaardigheid Analfabeet pre-A1 0,65 (0,61) 

Anders gealfabetiseerd pre-A1 1,06 (0,88) 

Gealfabetiseerd A1 1,70 (0,75) 

Gespreksvaardigheid Analfabeet pre-A1 0,65 (0,61) 

Anders gealfabetiseerd pre-A1 1,03 (0,86) 

Gealfabetiseerd A1 1,57 (0,82) 

Luistervaardigheid Analfabeet pre-A1 0,61 (0,58) 

Anders gealfabetiseerd A1 1,36 (0,81) 

Gealfabetiseerd pre-A1 1,71 (0,85) 

Schrijfvaardigheid Analfabeet A0 0,10 (0,40) 

Anders gealfabetiseerd pre-A1 0,69 (0,64) 

Gealfabetiseerd pre-A1 1,13 (0,51) 

Leesvaardigheid Analfabeet A0 0,23 (0,43) 

Anders gealfabetiseerd pre-A1 0,88 (0,61) 

Gealfabetiseerd pre-A1 1,20 (0,41) 

 

12 We maken voor deze metingen gebruik van de taalniveaus van het ERK. Dat betekent dat naast A0, A1 en A2 ook 

tussenvarianten gemeten kunnen worden, namelijk pre-A1 (tussen A0 en A1) en A1+ (een provisorisch plusniveau tussen A1 

en A2). Door de hantering van deze twee provisorische taalniveaus wordt het eenvoudiger om de vooruitgang van de 

deelnemers te volgen. Kleine stapjes worden zo beter in beeld gebracht.  

13 Decimale getallen hebben in de praktijk geen betekenis. Toch geven we deze hier weer om aan te tonen dat er tussen de 

drie groepen een heel stapsgewijze toename in taalniveaus te zien is. Het meest gemeten taalniveau is niet gedetailleerd 

genoeg om dit patroon goed weer te geven. Kijken we bijvoorbeeld naar de gecombineerde taalniveaus (laatste rij) dan 

zien we dat de analfabete deelnemers schommelen tussen A0 en pre-A1, terwijl de (anders) gealfabetiseerde meestal 

tussen pre-A1 en A1 scoren. De Latijns gealfabetiseerde deelnemers neigen iets meer naar A1+ dan de anders 

gealfabetiseerde deelnemers. De verschillen tussen de groepen geletterden zijn in alle gevallen significant (p < 0,00). 
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Taalniveaus 

gecombineerd 

Analfabeet pre-A1 0,61 (0,38) 

Anders gealfabetiseerd pre-A1 1,06 (0,61) 

Gealfabetiseerd pre-A1 1,47 (0,54) 

 

Deelnemers die analfabeet zijn hebben veelal geen werkervaring. (Anders-) gealfabetiseerden 

hebben in hun land van herkomst vaker wél een baan gehad. Het zijn vooral de vrouwen die 

geen werkervaring hebben, onafhankelijk van hun geletterdheid. Kijken we alleen naar de 

mannen in de groep deelnemers, dan hebben ze bijna allemaal minimaal één baan gehad. Dit 

staat ook los van hun geletterdheid. Lees- en schrijfvaardigheid is pas in Nederland voor hen 

noodzakelijk geworden om aan werk te komen. 

Zelfredzaamheid  

Zelfredzaamheid werd gemeten op een schaal van 1 (acute problematiek) tot 5 (volledig 

zelfredzaam) volgens de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). In bijlage 2 worden de scores per ZRM-

domein toegelicht. Voor het onderzoek werden de inschattingen van zelfredzaamheid gemaakt 

door klantmanagers, participatiecoaches en/of overige persoonlijk begeleiders. De deelnemers 

scoren gemiddeld ongeveer een 3. Dat betekent dat ze in beperkte mate zelfredzaam zijn. Over 

het algemeen geldt dat analfabete deelnemers minder zelfredzaam zijn dan de (anders) 

gealfabetiseerde deelnemers. Anders-gealfabetiseerden zijn dan weer minder zelfredzaam dan 

Latijns gealfabetiseerde deelnemers.  

Figuur 6. Verband tussen taalvaardigheid en zelfredzaamheid 
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In Figuur 6 is te zien dat er een verband is tussen taalvaardigheid en zelfredzaamheid.14 Het kan 

zijn dat taal nodig is om zelfredzaam te worden in de Nederlandse maatschappij, maar het is ook 

mogelijk dat zelfredzame statushouders sneller de Nederlandse taal oppikken. Natuurlijk kan er 

ook sprake zijn van beide processen. Wat betreft de (inrichting van de) Z-route suggereert dit 

dat ondersteuning bieden op het gebied van taal ook positieve effecten kan hebben op de 

zelfredzaamheid en vice versa.  

Op sommige specifieke onderdelen van de zelfredzaamheidsmatrix (zie de bijlage) scoren de 

drie alfabetiseringsgroepen hetzelfde. Maar er zijn ook onderdelen waar de groepen 

uiteenlopen. Meestal is het zo dat de Latijns gealfabetiseerde deelnemers op deze onderdelen 

beter scoren dan de andere twee groepen. De analfabete deelnemers vormen op geen enkel 

onderdeel de meest zelfredzame groep. 

Vooral wat betreft huisvesting staan de deelnemers overwegend sterk in hun schoenen: 

gemiddeld scoren de deelnemers op dat vlak hoger dan een 4. In de ZRM staat niveau 4 

beschreven als: 

• Veilige, stabiele en toereikende huisvesting 

• (Huur)contract met bepalingen of gedeeltelijk autonome huisvesting of ingeschreven 

als inwonend 

De relatief stabiele huisvestingssituatie van inburgeringsplichtigen is onder andere te danken 

aan ondersteuning vanuit de gemeente. Eén projectleider meent dat de deelnemers 

waarschijnlijk niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en dat communicatie met 

de woningcorporatie hen moeilijk vergaat. Hoewel dit niet blijkt uit de score, kan de 

zelfredzaamheid van de deelnemers dus ook op dit vlak verbeterd worden. 

In het domein opleiding en werk scoren de deelnemers het minst goed, namelijk een 2. Volgens 

de ZRM betekent dit dat de deelnemers op zoek zijn naar werk of dat ze beneden gemiddeld in 

hun huidige baan functioneren en ontslagen dreigen te worden. Er is wel degelijk motivatie om 

aan het werk te gaan/zijn. Ook op digitale vaardigheden scoren de deelnemers gemiddeld een 

2; ze gebruiken het internet maar heel weinig. 

De vrouwelijke deelnemers in de groep zijn iets zelfredzamer waar het aankomt op financiën. Zij 

score gemiddeld een 3,08, terwijl de mannelijke deelnemers een 2,78 toebedeeld krijgen. Het 

verschil is niet groot, maar is wel betrouwbaar.15 Ook hebben de vrouwen een iets betere 

huisvesting geregeld.16 Dat kan betekenen dat ze op dat vlak zelfredzamer zijn, maar het kan 

ook zijn dat de pilotgemeenten hen (onbedoeld) bevoordelen. Omdat de vrouwelijke 

deelnemers vaker een Eritrese achtergrond hebben, zien we dat de Eritrese deelnemers 

inderdaad wat beter scoren op financiële zelfredzaamheid dan Syriërs.17 Maar terwijl er op het 

 

14 Dit verband is significant: r = .519, p < 0,001. De coëfficiënt van taalvaardigheid op zelfredzaamheid: b = 0,77; de 

coëfficiënt van zelfredzaamheid op taalvaardigheid: b = 0,35. 
15 p = 0,042 
16 Vrouwen scoren gemiddeld 4,48, terwijl mannen een score van 4,27 hebben. Dit verschil is significant: p = 0,015. 
17 Eritrese deelnemers hebben een 2,94 toebedeeld gekregen, Syriërs een 2,88. Dat verschil is bijna significant met p = 

0,052. 
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vlak van opleiding en werk geen verschillen tussen mannen en vrouwen te vinden zijn, bestaan 

die wel tussen Eritrese en Syrische deelnemers: over het algemeen scoren de Eritrese 

deelnemers iets beter dan de Syrische deelnemers.18 Uit de gegevens blijkt ook dat hoe ouder 

de deelnemer, hoe minder zelfredzaam hij of zij is (zie Tabel 2). Het leeftijdsverschil in 

zelfredzaamheid hangt samen met een lichte afname van lichamelijke gezondheid en van kennis 

en gebruik van het openbaar vervoer.19  

Tabel 2. Zelfredzaamheid (samengenomen) naar leeftijd 

 

 N Meest gemeten ZRM-

niveau 

Exact gemiddelde 

(standaarddeviatie)20 

35 en jonger 14 3 3,24 (0,39) 

36 t/m 45 jaar oud 24 3 3,33 (0,43) 

46 t/m 55 jaar oud 23 3 3,13 (0,31) 

56 t/m 65 jaar oud 6 2 en 3 3,00 (0,49) 

 

De deelnemers die lager opgeleid zijn, zijn minder zelfredzaam en ook minder taalvaardig. In 

Figuur 7 is te zien dat de verschillen niet groot zijn, maar ze zijn wel consistent.  

Figuur 7. Gemiddelde scores op taalvaardigheid en zelfredzaamheid per opleidingsgroep 

 
 N = 26 N = 62 N = 3 N = 2 

 

 

18 Eritreeërs scoren op dit vlak gemiddeld 1,76 en Syriërs scoren 1,44. Het gaat hier opnieuw om een significant verschil: p = 

0,005. 
19 Deze twee effecten werden beide getest en blijken significant: van leeftijd (in jaren) op ZRM-niveau lichamelijke 

gezondheid (b = -0,03, t = -3,45, p = 0,001) en van leeftijd (in jaren) op ZRM-niveau openbaar vervoer (b = -0,03,  t = -2,46, p 

= 0,017). Het effect van leeftijd op het samengenomen zelfredzaamheidsniveau is bijna significant (b = -0,01, t = -1,77, p = 

0,081). 
20 Decimale getallen hebben in de praktijk geen betekenis. Toch geven we deze hier weer om aan te tonen dat er tussen de 

vier groepen (grofweg) een stapsgewijze afname in zelfredzaamheid te zien is.  
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Persoonlijke leerdoelen 

Via de klantmanagers ontvingen wij ook van 83 van de 94 deelnemers een beschrijving van de 

leerdoelen. In tabel 3 is te zien dat de meeste deelnemers (26) uiteindelijk betaald werk willen 

vinden. Daarnaast willen veel deelnemers meer informele contacten maken met Nederlanders. 

Digitale vaardigheden worden ook veel genoemd: mensen willen e-mails leren schrijven, op 

websites hun weg kunnen vinden en digitale formulieren van de overheid kunnen invullen. Ten 

slotte is communicatie met officiële instanties, de schooldocenten van kinderen en de huisarts 

belangrijk voor de deelnemers. 

Tabel 3. Leerdoelen van 83 deelnemers, gesorteerd op aantal keer genoemd 

 

Leerdoel Aantal × 

genoemd 

Leerdoel (vervolg) Aantal × 

genoemd 
(vervolg) 

Betaald werk vinden 26 Afspraken maken 5 

Contact met Nederlanders 19 Sport 3 

Digitaal vaardig worden 15 Opleiding volgen 3 

Zelfstandig en zelfredzaam 

worden 

14 Gezonder leven 3 

Met post omgaan 13 Rijbewijs halen 2 

Met docenten/coaches van 

kinderen spreken 

13 Creativiteit uiten 2 

Contact met instanties, zoals de 

gemeente 

9 Geactiveerd worden 2 

Communicatie met de huisarts 9 Eigen inkomsten krijgen 1 

Financiën op orde krijgen 7 Omgaan met psychische 

klachten 

1 

Oriëntatie op de arbeidsmarkt 7 Muziek 1 

Lezen en schrijven 7 Structuur in dag krijgen 1 

Vrijwilligerswerk doen 6 
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Organisatie van de 
pilots 

 

De pilots bestaan uit diverse onderdelen. De pilotgemeenten werken samen met 

(maatschappelijke) organisaties, die bepaalde activiteiten uitvoeren. In dit 

hoofdstuk gaan we na hoe de pilots georganiseerd zijn: waar zijn welke taken 

belegd? Ook staan we stil bij andere organisatorische aspecten, namelijk de 

werving van deelnemers en de begeleiding. 

4.1 Organisaties in de uitvoering 

Alle pilotgemeenten werken samen met partnerorganisaties aan de uitvoering van de pilot. 

Onder partnerorganisaties verstaan we hier die partijen die de uitvoering van een onderdeel van 

de pilot verzorgen en dus niet de organisaties die indirect bijdragen aan de pilot.21 De meeste 

pilotgemeenten werken samen met twee of drie partnerorganisaties: één of twee taalscholen en 

één of twee partijen die de maatschappelijke en/of participatie-activiteiten ontwikkelen en 

begeleiden. In vier van de zes pilots is sprake van één hoofduitvoerder, die meerdere 

onderdelen van de pilot verzorgt. Die hoofduitvoerders zijn: 

 VluchtelingenWerk (gemeente Velsen en gemeente Berg en Dal) 

 WSD (gemeente Best) 

 BWRI (gemeente Midden-Groningen) 

 

21 Bijvoorbeeld een excursie, georganiseerd door een partnerorganisatie, naar een bibliotheek is weliswaar onderdeel van 

het programma, maar daarmee is de bibliotheek nog geen uitvoeringspartner.  
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In die pilots worden vaak de taallessen, de maatschappelijke thema’s en participatie-activiteiten 

door de hoofduitvoerder uitgevoerd, evenals de persoonlijke begeleiding van de deelnemers. 

In deze pilots wordt veelal wel samengewerkt met andere partners voor kleinere onderdelen van 

de pilot. In de andere twee pilots zien we dat er geen hoofduitvoerder is, die meerdere 

onderdelen van de pilot verzorgt, maar een aantal partnerorganisaties die met elkaar 

samenwerken. Allemaal hebben zij hun eigen taak in de uitvoering, bijvoorbeeld het verzorgen 

van de taallessen. Voor diverse pilots, te weten Best, Haarlem, Midden-Groningen en Berg en 

Dal, geldt dat een re-integratiebedrijf, sociale dienst of gemeentelijk werkbedrijf is ingeschakeld 

voor de participatie-activiteiten.  

Wat opvalt aan de pilots is dat de rol van de gemeente in de uitvoering (zeer) beperkt is.22 Een 

uitzondering hierop is Midden-Groningen, waar BWRI hoofduitvoerder is, maar tevens 

onderdeel van de gemeente uitmaakt. In de vijf overige gemeenten worden de taallessen en de 

andere activiteiten uitgevoerd door partnerorganisaties en is de gemeente niet actief betrokken 

in de uitvoering. In vier van de zes pilotgemeenten worden ook de voortgangsgesprekken met 

de deelnemers door een partnerorganisatie uitgevoerd, zoals VluchtelingenWerk of het ROC. 

Dit betekent dat de klantmanagers dan met informatie over de deelnemers gevoed moeten 

worden door de uitvoeringsorganisaties van de pilot. Daarin is veelal voorzien door middel van 

een terugkoppeling door de uitvoerder na voortgangsgesprekken of tussentijdse besprekingen 

tussen gemeente en uitvoerder. De pilotgemeenten geven aan gebruik te willen maken van de 

expertise van partnerorganisaties met statushouders. Tevens voorzien de pilotgemeenten een 

grote rol voor partnerorganisaties in het nieuwe inburgeringsstelsel. Het is de vraag wat deze 

werkwijze betekent voor het zicht dat gemeenten hebben op de deelnemers aan de pilot en 

voor het nieuwe inburgeringsstelsel.   

De uitvoeringsorganisaties van de pilot zijn niet willekeurig gekozen. Meestal hebben deze 

uitvoeringsorganisaties in het huidige inburgeringsstelsel een prominente rol. Ook zien we 

diverse voorbeelden van eerdere projecten tussen gemeente, sociale dienst of re-

integratiebedrijf23, taalscholen en/of maatschappelijke organisaties. Alleen de gemeente 

Enschede heeft een relatief nieuwe partner een grote rol toebedeelt, namelijk het ROC van 

Twente als hoofduitvoerder, omdat de verwachting is dat het ROC van Twente ook een rol zal 

krijgen in het nieuwe inburgeringsstelsel. Zodoende wordt binnen deze pilot in feite 

geëxperimenteerd met de nieuwe rol van het ROC van Twente. De pilotgemeenten zijn van 

mening dat de partnerorganisaties voldoende deskundigheid hebben om de deelnemers te 

begeleiden in hun ontwikkeling. Geen van de pilotgemeenten heeft aangegeven (extra) in te 

zetten op deskundigheidsbevordering van betrokken partijen. Wel worden taalbuddy’s in de 

gemeente Best getraind. De taalbuddy’s zijn werkzaam in het bedrijf waar deelnemers hun 

taalstage uitvoeren.  

 

 

22 Sommige partnerorganisaties zijn nauw verbonden met of onderdeel van de gemeente, zoals BWRI in Midden-Groningen 

en WSD voor de gemeente Best. 
23 Vaak is een sociale dienst of re-integratiebedrijf betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. 



 

 

 

 

 

36 

4.2 Begeleiding van de deelnemers 

De deelnemers van de pilots worden individueel begeleid. Dat betekent concreet dat er 

regelmatig voortgangsgesprekken worden gevoerd met de deelnemers. Zoals in de vorige 

paragraaf aan bod is gekomen zijn het meestal partnerorganisaties die deze gesprekken voeren. 

De voortgangsgesprekken zijn bedoeld om een vinger aan de pols te houden: hoe gaat het met 

de deelnemers, welke vorderingen maken zij en moeten eventueel persoonlijke doelen 

bijgesteld worden? Tijdens de voortgangsgesprekken komt ook de invulling van persoonlijke 

doelen aan bod. Daarmee moeten de voortgangsgesprekken inzicht geven in de behoefte aan 

maatwerk, zodat dit maatwerk te faciliteren is. Tevens moeten de gesprekken tot gevolg hebben 

dat de motivatie van deelnemers hoog blijft. Het is nog niet in alle pilots volledig 

uitgekristalliseerd hoe vaak deze gesprekken gevoerd worden.  

In een aantal pilots wordt gebruik gemaakt van “culturele verbinders” of “Yalla-coaches”. Dit zijn 

veelal mensen met een migratieachtergrond, die begrijpen waar de deelnemers mee te maken 

hebben en die als inspirerend voorbeeld (kunnen) dienen. In ieder geval de gemeenten 

Midden-Groningen, Best en Haarlem maken gebruik van deze “culturele verbinders”.  

De gemeente Midden-Groningen schakelt culturele verbinders in om te helpen bij 

bijvoorbeeld workshops en excursies en om waar nodig gesprekken te voeren. Dit is in 

aanvulling op de persoonlijke begeleiding vanuit de pilot. De gemeente Best maakt gebruik 

van Yalla-coaches, die een verbindende rol moeten spelen tussen de deelnemers en de 

uitvoeringsorganisaties. De Yalla-coaches gaan bij deelnemers thuis langs en hebben een rol 

in het motiveren van deelnemers en het inventariseren van wensen en belemmeringen. 

Vervolgens is het aan de uitvoeringspartners om eventuele belemmeringen weg te nemen.  

 

4.3 Werving en selectie 

Deelnemers aan de pilots moesten aan een aantal voorwaarden voldoen, waarvan de 

belangrijkste was dat zij ontheven zijn van de inburgeringsplicht op basis van aantoonbaar 

geleverde inspanningen. De deelnemers van de pilots verschillen daarin van de toekomstige 

doelgroep Z-route: de toekomstige doelgroep wordt beoordeeld op basis van hun verwachte 

leerbaarheid voorafgaand aan het inburgeringstraject. Zodoende hebben de huidige 

deelnemers aan de pilots een voorsprong. Zij hebben immers al uren taalonderwijs genoten in 

het reguliere inburgeringstraject. Dit zal niet gelden voor de toekomstige deelnemers Z-route. 

We zien bij de pilotgemeenten twee varianten: ofwel zij hebben de groep statushouders24 met 

een ontheffing zelf in beeld, ofwel er is een beroep gedaan op de taalschool of sociale dienst 

dan wel het re-integratiebedrijf om deze statushouders in beeld te brengen. Deze partijen 

hebben namelijk een rol in het inburgeringstraject en hebben zodoende zicht op statushouders 

 

24 Inclusief gezinsmigranten. 
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die ontheven zijn van de inburgeringsplicht. De pilotgemeenten hebben geen knelpunten 

ervaren bij het in kaart brengen van statushouders die ontheven zijn van de inburgeringsplicht. 

Vervolgens is van deze statushouders gecontroleerd of zij (betaald) werk hebben.25 Wanneer dat 

niet het geval is, zouden zij in aanmerking komen voor deelname aan de pilot. Vier 

pilotgemeenten hebben klantmanagers en/of taalscholen gevraagd deelnemers voor te dragen 

die het meeste bij de pilot gebaat zouden zijn. Daarbij gold als belangrijkste criterium de 

ontheffing van de inburgeringsplicht op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen. Een 

ander belangrijk criterium was slechte tot beperkte zelfredzaamheid. Drie pilotgemeenten 

hebben (daarnaast) een informatiebijeenkomst georganiseerd voor potentiële deelnemers. Eén 

gemeente heeft in plaats van een informatiebijeenkomst individuele voorgesprekken gevoerd. 

In alle gevallen is in een gesprek tussen statushouder en klantmanager van de gemeente26 

besloten tot eventuele deelname aan de pilot. De gemeente Midden-Groningen heeft alle 

asielstatushouders die recent zijn ontheven van de inburgerinsplicht en die aan de voorwaarden 

hebben voldaan aangemeld voor deelname aan de pilot. Midden-Groningen heeft namelijk 

aangegeven in totaal weinig statushouders te hebben die een ontheffing hebben gekregen27. 

Ook daar zijn gesprekken gevoerd met statushouders over deelname.  

In de gemeente Velsen had Vluchtelingenwerk inzicht in de verleende ontheffingen voor de 

inburgeringsplicht, omdat het tot voor kort de enige taalschool was in de gemeente. Dat 

vormde de basis voor deelname aan de Z-route. Deze lijst van ontheffingen is aangevuld 

door inkomensconsulenten van de gemeenten die door hun eigen caseload zijn gegaan, 

welke mensen al langer in Nederland zijn, die in aanmerking komen en beschikbaar zijn voor 

de Z-route. Zo is de gemeente Velsen gekomen tot een lijst van 34 potentiele deelnemers, 

waarvan er uiteindelijk 23 zijn geselecteerd voor deelname. 

 

Uit de interviews met projectleiders maken we op dat de Z-route wordt ingezet als instrument 

binnen de Participatiewet.28 De pilotgemeenten zetten echter in eerste instantie niet in op 

deelname aan de pilot als re-integratieverplichting of tegenprestatie. Alle pilotgemeenten 

proberen statushouders te motiveren voor deelname door de pilot aan te prijzen als een 

(tweede) kans. De meeste pilotgemeenten geven aan dat de statushouders gemotiveerd zijn 

voor deelname aan de pilot, omdat zij volgens de pilotgemeenten tegen problemen aanlopen 

en voelen dat zij niet meedoen in de samenleving. In eerste aanleg leek het dan ook in veel 

pilotgemeenten geen probleem om voldoende deelnemers te werven, maar de definitieve 

aantallen deelnemers bij de start zijn toch lager uitgevallen dan verwacht. Een aantal pilots, 

waaronder Midden-Groningen, heeft al te maken gekregen met uitval van deelnemers.  

 

25 Tussen de werving van deelnemers en de start van de pilot zat tijd. Een aantal deelnemers heeft in de tussentijd werk 

gevonden en is zodoende uitgevallen voor deelname, nog voordat de pilot van start ging. 
26 Meestal de afdeling Werk & Inkomen of vergelijkbaar. 
27 Dit zegt niets over de verhouding tussen statushouders die het inburgeringsexamen gehaald hebben en statushouders 

die ontheven zijn van de inburgeringsplicht. 
28 Er neemt ook een aantal niet-uitkeringsgerechtigden deel aan de pilot. Zij kunnen niet verplicht worden op grond van de 

Participatiewet. 
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De pilotgemeenten benadrukken dat deelname niet vrijblijvend is. Zij willen de Z-route niet als 

verplichting presenteren, maar tegelijkertijd kan deelname een verplichtend karakter krijgen 

wanneer sprake is van teruglopende motivatie met het missen van lessen en activiteiten tot 

gevolg. De pilotgemeenten zijn er nog niet allemaal over uit hoe ze daarmee om willen gaan: 

wanneer doe je een beroep op deelname als verplichting voortvloeiend uit de Participatiewet? 

De meeste gemeenten zouden waarschijnlijk wel in een gesprek benoemen dat deelname 

verplicht is als tegenprestatie conform de Participatiewet, maar het daarbij laten. Een enkele 

gemeente houdt de mogelijkheid open om een maatregel op te leggen. Eén pilotgemeente, 

namelijk Enschede, laat alle deelnemers een intentieverklaring ondertekenen, waarmee zij zich 

verbinden aan de pilot voor de duur van het traject. Daarmee hoopt de gemeente Enschede van 

tevoren duidelijkheid te verschaffen aan deelnemers en de motivatie te bevorderen, maar de 

intentieverklaring maakt deelname niet verplicht.   

De pilotgemeenten zien het als positief dat statushouders gemotiveerd lijken te zijn voor 

deelname aan de pilot. Zij verwachten echter ook allemaal dat niet alle deelnemers zo 

gemotiveerd zullen blijven. Een paar pilotgemeenten geeft aan dat deelnemers het meedoen 

aan de pilot behalve leuk en zinvol ook een opgave vinden. Bovendien is de verwachting dat het 

ritme en de intensiviteit van de pilot pittig zullen zijn voor deelnemers: twintig uur per week 

lessen en activiteiten volgen vergt heel wat van mensen die tot voor kort weinig activiteiten 

hadden en die in hun leven weinig tijd in de schoolbanken hebben doorgebracht. Bovendien 

kunnen er belemmeringen optreden die effectieve deelname in de weg staan. Uitvoerders 

spreken over persoonlijke omstandigheden of belemmeringen die deelnemers ervaren en die 

mogelijk consequenties kunnen hebben voor hun motivatie en hun deelname aan de Z-route. 

Ook zitten enkele deelnemers in een proces van gezinshereniging. In het vervolg van dit 

onderzoek moet blijken in hoeverre dit gevolgen heeft voor de pilots Z-route. In paragraaf 5.2 

gaan we nader in op de randvoorwaarden.  
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Succesfactoren en 
randvoorwaarden 

 

 

In dit laatste hoofdstuk van de tussenrapportage gaan we in op de verwachtingen 

van de pilotgemeenten ten aanzien van de succesfactoren, zodat we uiteindelijk 

de werkzame mechanismen in kaart kunnen brengen. Van welke elementen 

verwachten zij een bijdrage aan de effectiviteit van de pilot? Ook staan we stil bij 

de randvoorwaarden die van belang worden geacht voor het succes van de pilot. 

5.1 Succesfactoren en werkzame mechanismen 

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is in kaart te brengen hoe en waarom de pilots 

(of bepaalde elementen daaruit) werken. Daartoe analyseren we wat de werkzame 

mechanismen zijn. Werkzame mechanismen zijn die processen die ertoe leiden of eraan 

bijdragen dat een gewenst effect optreedt. Op die werkzame mechanismen is zodoende een 

beroep te doen, wanneer het proces op de juiste manier en onder de juiste omstandigheden 

wordt uitgevoerd. Een werkzaam element, of een succesfactor, is een kenmerk waar je op een 

bepaalde manier een effect mee kunt bereiken.29 Een werkzaam element draagt dus bij aan de 

effectiviteit van een maatregel, interventie of pilot, maar onduidelijk is op welke manier. Het 

 

29 Bool, Felten en Rensen, Wat verandert. De waarde van werkzame mechanismen voor de praktijk van sociaal werk (Movisie 

2019) p.5. 
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identificeren van het werkzame mechanisme maakt duidelijk op welke manier de succesfactoren 

bijdragen aan de effectiviteit, van in dit geval de pilots Z-route.  

Aangezien de pilots net van start zijn gegaan, is het nu te vroeg om de werkzame mechanismen 

te kunnen identificeren. We hebben gemeenten wel gevraagd wat zij denken dat de 

succesfactoren zijn. Zij hebben een aantal verwachte succesfactoren benoemd, waarvan de 

belangrijkste de motivatie van deelnemers en de koppeling van klassikaal taalonderwijs met de 

praktijk van het dagelijkse leven zijn. We gaan daar in deze paragraaf nader op in en we staan 

stil bij de overige genoemde succesfactoren.  

Motivatie van de deelnemers 

De meeste pilotgemeenten zijn van mening dat de motivatie van de deelnemers een belangrijke 

succesfactor is voor de effectiviteit van de pilot. Het wordt als positief ervaren dat deelnemers de 

pilot zien als een kans en zelf graag aan de slag willen met de Nederlandse taal en activiteiten 

binnen de pilot. Wanneer de deelnemers willen leren en daar moeite voor doen, verwachten 

alle gemeenten dat de deelnemers in staat zullen zijn stappen te zetten. Het behouden van de 

motivatie bij deelnemers zien zij dan ook als cruciaal voor de effectiviteit van de pilot. Daar ligt 

een belangrijke rol voor de pilotgemeenten en hun partnerorganisaties.  

In alle pilots is voorzien in persoonlijke gesprekken met de deelnemers. De verwachting is dat 

deze gesprekken bij zullen dragen aan de motivatie van de deelnemers, omdat naar aanleiding 

van de gesprekken aanpassingen in het programma gedaan kunnen worden (waar mogelijk) en 

belemmeringen weggenomen kunnen worden (waar mogelijk). Belemmeringen kunnen 

gelegen zijn op het persoonlijke vlak, zoals gezondheid, of in de context, zoals 

vervoersmiddelen. De persoonlijke aandacht tijdens de gesprekken zou volgens de 

pilotgemeenten ook de motivatie ten goede moeten komen.  

Een belangrijke factor bij het gemotiveerd houden van deelnemers is tevens het programma 

zelf, denken de pilotgemeenten. Hoe leuker en hoe afwisselender, hoe groter de kans dat 

deelnemers het volhouden. Wel denken zij dat het onvermijdelijk is dat deelnemers het 

programma soms moeilijk zullen vinden, om uiteenlopende redenen.  

Hiermee komen we dus ook tot mogelijke werkzame mechanismen, namelijk het bieden van 

persoonlijke aandacht in begeleidingsgesprekken, waarin oprechte interesse is voor de 

deelnemer en waarmee belemmeringen worden geïdentificeerd en waar mogelijk 

weggenomen. Een ander mogelijk werkzaam mechanisme heeft betrekking op het programma 

van de pilots, maar nog onduidelijk is wat daarin het werkzame mechanisme zal zijn.  

Het belang van motivatie bij de deelnemers en de verwachting dat individuele begeleiding van 

invloed is op de motivatie, roept bij de onderzoekers de vraag op hoe het is gesteld met de 

gesprekstechnieken van desbetreffende professionals. Logischerwijs hoort gespreksvoering bij 

het takenpakket van professionals in het sociaal domein, maar gespreksvoering is een vak apart, 

zeker wanneer het gaat om motiveren van mensen. Het moet uit het vervolg van het onderzoek 

blijken welke rol gespreksvoering speelt en in hoeverre degenen die de gesprekken voeren dat 

vak beheersen. Voorts is een belangrijke vraag wat de tussenkomst van een tolk betekent voor 

de kwaliteit van de gesprekken.  



 

 

 

 

 

41 

Koppeling van klassiek taalonderwijs aan de praktijk 

De pilotgemeenten hebben hoge verwachtingen van de koppeling tussen klassikaal 

taalonderwijs en de praktijk. In de lessen wordt een basis van het Nederlands gelegd, waar 

vervolgens in de overige activiteiten van het programma op wordt voortgeborduurd. Deze 

onderdelen van de pilotsmoeten in onderlinge samenhang leiden tot een betere taalbeheersing 

en toegenomen zelfredzaamheid. Volgens de pilotgemeenten is alleen klassikaal onderwijs voor 

deze doelgroep niet genoeg. Voor het verbeteren van de taalbeheersing is het, denken zij, 

essentieel dat het Nederlands in de praktijk wordt geoefend. De wisselwerking tussen klassikaal 

onderwijs en activiteiten in de praktijk is dus een verondersteld werkzaam mechanisme.  

Maatwerk en voorzien in behoeften 

Nauw hiermee samenhangend denken de pilotgemeenten dat de mate waarin de pilot voorziet 

in de individuele behoeften van deelnemers een succesfactor is. Zaak is dat de deelnemers het 

geleerde in de praktijk kunnen brengen en dat zij het gevoel hebben dat het geleerde voor hen 

nuttig is. Daarom proberen de pilots zo veel als mogelijk aan te sluiten bij het dagelijkse leven 

en essentiële onderwerpen zoals financiën, participatie en zorg. Deze focus moet er ook voor 

zorgen dat de lessen en activiteiten voldoende concreet zijn voor de deelnemers en ze het 

daardoor beter begrijpen en er meer mee kunnen doen. Voor het vergroten van de 

zelfredzaamheid van deelnemers zijn de maatschappelijke thema’s en de aandacht voor 

participatie net zo belangrijk als het taalonderwijs zelf. Naast de groepsactiviteiten bieden de 

pilots ruimte voor maatwerk, maar is veelal nog onduidelijk op welke manier dat vorm zal 

krijgen. Tegelijkertijd hebben we net aangegeven dat essentieel is dat de lessen en activiteiten 

aansluiten bij de behoefte van deelnemers. Dit vraagt om maatwerkoplossingen, zowel in het 

wegnemen van belemmeringen als in de focus van het programma.  

Methode voor taalonderwijs 

Eerder in deze rapportage is aan de orde gekomen dat een deel van de pilotgemeenten 

zoekende is naar een passende methode voor het taalonderwijs. De Z-route is bedoeld voor een 

mensen voor wie het leren van het Nederlands aantoonbaar zeer moeilijk is, omdat zij 

analfabeet en/of slecht leerbaar zijn. Daarom zal de mate waarin het de pilotgemeenten lukt om 

een passende methodiek te selecteren en deze waar nodig aan te passen aan de doelgroep één 

van de succesfactoren zijn.  

5.2 Risico’s en randvoorwaarden 

De pilotgemeenten signaleren dat zich bepaalde risico’s voor kunnen doen en dat er bepaalde 

randvoorwaarden zijn die de effectiviteit van de pilot (kunnen) beïnvloeden. De pilotgemeenten 

noemen uitval van deelnemers als belangrijkste risico. Uitval kan allerlei oorzaken hebben. In het 

beste geval is uitval terug te voeren op het vinden van betaald werk, waardoor de mogelijkheid 

en de noodzaak tot deelname aan de pilot vervalt. Het vinden van betaald werk kan weliswaar 

een wenselijk effect zijn, maar het moet op de lange termijn blijken hoe duurzaam dat werk is en 

wat dit betekent voor de zelfredzaamheid in algemene zin van desbetreffende deelnemers. Het 

kan namelijk nog steeds zo zijn dat mensen gebaat zijn bij deelname aan de pilot, ook al hebben 

ze op dit moment betaald werk: hun zelfredzaamheid en taalbeheersing kunnen nog 

onvoldoende zijn. Dit geldt des te meer wanneer het werk een tijdelijk karakter blijkt te hebben. 
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Uitval van deelnemers kan ook terug te voeren zijn op problemen bij deelnemers. Ten eerste 

worden motivatieproblemen genoemd als reden voor uitval, omdat het programma behoorlijk 

intensief is en de deelnemers uit zal dagen. Ten tweede kunnen gezondheidsklachten, zowel 

fysiek als psychisch, uitval veroorzaken. De motivatie kan nog zo groot zijn, maar 

gezondheidsproblemen kunnen deelname ernstig belemmeren. Ook kan uitval veroorzaakt 

worden doordat de partner van een deelnemer een baan vindt. Dan valt de deelnemer niet 

meer onder de Participatiewet en vervalt eveneens de verplichting tot deelname. Er is al één 

kandidaat bekend, waarbij dit aan de orde is.   

Als randvoorwaarden noemen de pilotgemeenten met name praktische aspecten aan de kant 

van de deelnemers. Met name kinderopvang en reiskosten worden genoemd als mogelijk 

belemmerende factoren voor deelname. Voor deze aspecten tot goede oplossingen komen is 

dus randvoorwaardelijk voor de effectiviteit van de pilot. Kinderopvang stelt de pilotgemeenten 

voor een uitdaging. Voor gemeenten is onduidelijk of en hoe kinderopvang gefinancierd kan 

worden. Dat is de reden dat de meeste pilotgemeenten op zoek zijn naar “creatieve 

oplossingen”, zoals zij het zelf noemen. Die oplossingen worden bijvoorbeeld gevonden in 

familieleden die op de kinderen passen. Gedurende de pilots moet blijken of dit een passende 

oplossing is. In het programma van de pilots is rekening gehouden met schooltijden, zodat 

deelnemers in de gelegenheid zijn om de kinderen eerst naar school te brengen. Het ministerie 

van SZW geeft aan dat in het nieuwe inburgeringsstelsel de doelgroep onder de 

kinderopvangtoeslag valt.  

Voor sommige pilotgemeenten geldt dat alle deelnemers uit de buurt komen. Dan spelen 

reiskosten een minder grote rol. Voor deelnemers die wonen in andere plaatsen dan waar de 

activiteiten en lessen gegeven worden speelt dit wel. Goede voorbeelden hiervan zijn Midden-

Groningen en Enschede. Deelnemers komen uit omliggende dorpen en hebben soms een hele 

reis voor de boeg. Naast de kosten hiervan speelt ook een rol dat de reis langdurig is en 

deelnemers veel moeten overstappen. Daarom wordt in beide gemeenten gekeken of er 

wellicht een gezamenlijk transportmiddel ingezet kan worden, zoals een busje voor 

personenvervoer. Een reiskostenvergoeding wordt in een deel van de pilots aan deelnemers 

verstrekt, maar ook binnen pilots zijn er verschillen. Bijvoorbeeld de gemeente Enschede geeft 

geen reiskostenvergoeding omdat de activiteiten in Enschede plaatsvinden, terwijl de gemeente 

Hof van Twente wel een reiskostenvergoeding geeft. Beide gemeenten maken onderdeel uit 

van dezelfde pilot. 

Eén gemeente, namelijk Midden-Groningen, geeft aan dat het lastig is gebleken om een tolk 

Tigrinya te vinden. Dit is wel essentieel, gezien grote aantal Eritrese deelnemers en het niveau 

van Nederlandse taalbeheersing van de deelnemers.  

Verder is als randvoorwaarde te noemen dat de samenwerkende organisaties goed contact met 

elkaar onderhouden. Zodoende kan er ingespeeld worden op ontwikkelingen en blijft 

gewaarborgd dat de lessen en activiteiten goed op elkaar aansluiten.  
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Bijlage 1:  Monitoringskader nulmeting 

De pilotgemeenten vullen het monitoringskader in voor drie metingen. Voor dit rapport is 

gebruik gemaakt van de nulmeting. De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het 

monitoringskader: 

 Geboortejaar 

 Geslacht 

 Land van herkomst 

 Datum aankomst Nederland 

 Doelgroep 

 Datum van statusverlening 

 Gezinssamenstelling 

 Inschatting opleidingsniveau in het land van herkomst 

 Aantal jaar onderwijs in land van herkomst 

 Werkervaring in land van herkomst 

 Deelname vrijwillig of verplicht 

 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 

 Persoonlijke leerdoelen 
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Bijlage 2:  Zelfredzaamheidsmatrix 

Domein 1 - acute problematiek 

 

2 - niet zelfredzaam 

 

3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfredzaam 5 - volledig zelfredzaam 

Financiën • geen inkomsten 

• groeiende complexe 

schulden 

• te weinig inkomsten om 

te voorzien in 

basisbehoeften of 

spontaan/ongepast 

uitgeven 

• groeiende schulden 

• inkomsten uit uitkering 

om te voorzien in 

basisbehoeften 

• gepast uitgeven 

• eventuele schulden zijn 

tenminste stabiel of 

inkomen/ schuld wordt 

beheerd door derden 

• inkomsten uit werk/ 

(basis) 

pensioen/vrijwillige 

inkomensvoorziening om 

te voorzien in 

basisbehoeften 

• eventuele schulden zijn 

in eigen beheer 

• eventuele schulden 

verminderen 

• uitsluitend inkomsten 

uit werk/(basis) pensioen/ 

vrijwillige 

inkomensvoorziening 

• aan het eind van de 

maand is geld over 

• geen schulden 
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Maatschappelijke 

participatie 

• niet van toepassing 

door 

crisissituatie of in ‘overle-

vingsmodus’ of 

veroorzaakt ernstige 

overlast 

• maatschappelijk 

geïsoleerd of veroorzaakt 

overlast 

• nauwelijks 

participerend in 

maatschappij (bijwonen) 

of uitsluitend zorgtaken 

• enige maatschappelijke 

participatie (meedoen) 

maar er zijn hindernissen 

zoals vervoer/ zorgtaken/ 

kinderopvang 

• actief participerend in 

de 

maatschappij (bijdragen) 

Opleiding en werk • geen werk(-traject)/ 

opleiding of werk zonder 

adequate toerusting/ 

verzekering 

• geen werk-

zoekactiviteiten 

• geen werk(-traject) 

maar wel 

werkzoekactiviteiten 

of ‘papieren’ opleiding 

(ingeschreven maar niet 

volgend) of dreigend 

ontslag/ drop-out 

• werktraject gericht op 

participatie of werkt niet 

naar vermogen of volgt 

opleiding maar loopt 

achter 

of vrijwillig baanloos 

zonder sollicitatieplicht 

• werktraject gericht op 

re-integratie of tijdelijk 

werk of volgt opleiding 

voor startkwalificatie of 

vrijgesteld van werk en 

opleiding 

• vast werk of volgt 

opleiding hoger dan 

startkwalificatie 

Geestelijke gezondheid • geestelijke noodsituatie 

• een gevaar voor 

zichzelf/ 

anderen 

• aanhoudende 

geestelijke aandoening 

maar geen gevaar voor 

zichzelf/ 

anderen 

• geestelijke aandoening 

• functioneren is beperkt 

door geestelijk 

gezondheidsprobleem 

• minimale tekenen van 

geestelijke onrust die 

voorspelbare reactie zijn 

op stressoren in het leven 

• geestelijk gezond 

• niet meer dan de 

dagelijkse 

beslommeringen/ zorgen 
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• functioneren is ernstig 

beperkt door geestelijk 

gezondheidsprobleem 

• geen behandeling 

• behandeltrouw is 

minimaal of beperking 

bestaat ondanks goede 

behandeltrouw 

• functioneren is 

marginaal beperkt door 

geestelijke onrust 

• goede behandeltrouw 

of geen behandeling 

nodig 

Lichamelijke 

gezondheid 

• een noodgeval/ kritieke 

situatie 

• direct medische 

aandacht 

nodig 

• (chronische) 

lichamelijke aandoening 

die medische 

behandeling vereist 

• functioneren is ernstig 

beperkt door lichamelijk 

gezondheidsprobleem 

• geen behandeling 

• lichamelijke 

aandoening 

• functioneren is beperkt 

door lichamelijk 

gezondheidsprobleem 

• behandeltrouw is 

minimaal of beperking 

bestaat ondanks goede 

behandeltrouw 

• minimaal lichamelijk 

ongemak dat 

samenhangt met 

dagelijkse activiteiten 

• functioneren is 

marginaal beperkt door 

lichamelijk ongemak 

• goede behandeltrouw 

of geen behandeling 

nodig 

• lichamelijk gezond 

• gezonde leefstijl 

(gezonde 

voeding en voldoende 

bewegen) 

Digitale vaardigheden 

 

• Geen enkele digitale 

vaardigheid 

• Heeft weet van de 

mogelijkheden van 

digitale kanalen 

• Heeft toegang tot 

internet en is in het bezit 

van een e-mailadres 

• Maakt gebruik van 

internet, maar heeft 

• Kan op internet 

informatie opzoeken en 

beheerst gebruik van e-

mail 

• Heeft voldoende kennis 

van veilig gebruik van 

internet en omgang met 

wachtwoorden 
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• Kan in het geheel niet 

omgaan met internet, e-

mail en sociale media 

• Heeft geen toegang tot 

internet 

• Gebruikt internet, e-

mail en sociale media 

niet of nauwelijks 

moeite om informatie via 

internet op te zoeken  

• Heeft geen/weinig weet 

van veilig gebruik van 

internet en omgang met 

wachtwoorden 

• Kan (nog) geen 

toegang verkrijgen tot 

digitale 

overheidskanalen via 

DigID maar schakelt 

hiervoor hulp in. 

• Heeft basale kennis van 

veilig gebruik van 

internet en omgang met 

wachtwoorden 

• Kan toegang verkrijgen 

tot digitale 

overheidskanalen via 

DigID maar kan niet 

communiceren met de 

overheid voor 

bijvoorbeeld het 

aanvragen van 

zorgtoeslag 

• Kan zelfstandig 

toegang verkrijgen tot 

digitale 

overheidskanalen via 

DigID 

• Kan zelfstandig 

communiceren met de 

overheid, bijvoorbeeld 

voor het aanvragen van 

zorgtoeslag, het doen 

van belastingaangifte en 

het gebruik van de UWV-

werkmap.  

Sociaal netwerk • ernstig sociaal 

isolement 

• geen contact met 

familie 

• geen steunende 

contacten of alleen 

belemmerende 

contacten 

• weinig contact met 

familie 

• nauwelijks steunende 

contacten 

• veel belemmerende 

contacten 

• enig contact met familie 

• enkele steunende 

contacten 

• weinig belemmerende 

contacten 

• voldoende contact met 

familie 

• voldoende steunende 

contacten 

• nauwelijks 

belemmerende 

contacten 

• gezond sociaal netwerk 

• veel steunende 

contacten 

• geen belemmerende 

contacten 
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Scholing kinderen • leerplichtig(e) 

kind(eren) staat niet 

ingeschreven bij een 

school of gaat niet naar 

les 

• frequent ongeoorloofd 

verzuim van 

leerplichtig(e) kind(eren) 

of geen mogelijkheden 

om huiswerk 

te maken 

• ouder is niet betrokken 

bij 

school 

• regelmatig 

ongeoorloofd 

verzuim van 

leerplichtig(e) 

kind(eren) of beperkte 

mogelijkheden om 

huiswerk te maken 

• ouder is minimaal 

betrokken bij school 

(gaat bijvoorbeeld naar 

10-minutengesprek) 

• er zijn geen 

leerplichtige kinderen of 

zelden ongeoorloofd 

verzuim van 

leerplichtig(e) kind(eren) 

• voldoende 

mogelijkheden om 

huiswerk te maken 

• ouder is voldoende 

betrokken bij school 

(voert bijvoorbeeld 

gesprek met leerkracht 

als dat nodig is) 

• nooit ongeoorloofd 

verzuim van 

leerplichtig(e) kind(eren) 

• goede mogelijkheden 

om huiswerk te maken 

• ouder is zeer betrokken 

bij school 

Openbaar vervoer • Is grotendeels aan 

directe omgeving 

gebonden, doordat 

persoon niet zelfstandig 

kan reizen 

• Begrijpt in het geheel 

niet hoe het OV-systeem 

werkt 

• Heeft geen OV-

chipkaart en begrijpt niet 

hoe dit werkt 

• Kan niet zelfstandig een 

reis plannen 

• Kan niet zelfstandig 

reizen 

• Weet hoe het reizen 

met de OV-chipkaart 

werkt 

• Ervaart belemmeringen 

om gebruik te maken van 

het OV, maar kan 

noodzakelijke reizen 

maken 

• Is in het bezit van een 

OV-chipkaart en kan 

deze gebruiken 

• Kan met enige hulp een 

reis plannen 

• Kan in de buurt 

zelfstandig 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 

zelfstandig opladen 
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 • Heeft hulp nodig met 

het plannen van een reis 

Gezondheidszorg • Mijdt medische zorg, 

ondanks de noodzaak 

daartoe 

• Begrijpt in het geheel 

niet hoe de 

gezondheidszorg werkt 

• Is slecht bekend met de 

gezondheidszorg in 

Nederland en weet de 

weg niet naar huisarts, 

apotheek en ziekenhuis 

• Weet niet wie zijn/haar 

huisarts is 

• Kan niet zelfstandig 

naar de apotheek voor 

het ophalen van een 

recept 

• Heeft geen/weinig 

begrip van het fenomeen 

zorgverzekeringen 

• Heeft basale kennis van 

hoe de gezondheidszorg 

werkt 

• Weet wie zijn/haar 

huisarts is en waar de 

apotheek zit 

• Kan niet zelfstandig een 

afspraak maken met 

huisarts of medisch 

specialist of kan niet 

zelfstandig naar de 

apotheek voor het 

ophalen van een recept 

• Heeft een 

zorgverzekering en 

begrijpt dit op 

hoofdlijnen 

• Heeft voldoende kennis 

van hoe de 

gezondheidszorg 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 ervaart nog 

belemmeringen.  

• Weet, door waar nodig 

hulp te vragen, de juiste 

medische zorg te krijgen 

• Begrijpt hoe de 

gezondheidszorg werkt 

• Kan zelfstandig een 

afspraak maken bij 

huisarts of specialist 

• Kan zelfstandig naar de 

apotheek voor het 

ophalen en/of aanvragen 

van een recept 

• Kan een zorgnota 

indienen bij de 

zorgverzekeraar 

Huisvesting • dakloos of in 

nachtopvang 

• voor wonen 

ongeschikte huisvesting 

of huur of hypotheek is 

• veilige, stabiele 

huisvesting maar slechts 

marginaal toereikend of 

• veilige, stabiele en 

toereikende huisvesting 

• veilige, stabiele en 

toereikende huisvesting 
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niet betaalbaar of 

dreigende huisuitzetting 

in onderhuur of niet-

autonome huisvesting 

• (huur)contract met 

bepalingen of 

gedeeltelijk autonome 

huisvesting of 

ingeschreven als 

inwonend 

• regulier (huur)contract 

• autonome huisvesting 
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