
Taalachterstand 
 
Onderzoek toont aan dat 8 tot 11 procent van de inwoners van Sittard-Geleen laaggeletterd zijn. Twee derde 
hiervan betreft autochtonen. Het is dus niet louter een probleem samenhangend met migratie. SPA vindt dat 
de grote groep laaggeletterden niet zomaar aan hun lot mogen worden overgelaten. Dat is niet alleen in het 
belang van de mensen in kwestie, maar net zozeer voor onze samenleving. 

 
Het wegnemen van oorzaken van taalachterstand en participatie kost geld, maar het kost nog veel meer geld 
indien deze mensen jarenlang langs de rest van de samenleving heen leven. Grote bedrijven roepen nu al dat 
er te weinig arbeidskrachten zijn en dat mensen met een taalachterstand een gevaar op de werkvloer vormen 
en daarom worden afgewezen. De oplossing is helder: zorg dat die mensen binnen korte tijd voldoende 
taalvaardig worden dat ze wel kunnen worden aangenomen om te werken. 

 
Onder nieuwkomers verstaat SPA niet alleen vluchtelingen en asielzoekers. Ook uit niet-gevaarlijke landen 
komen nieuwkomers, meestal op basis van gezinsvorming of –hereniging. SPA wil hun op dezelfde wijze 
helpen. Eigenlijk wil SPA dat de gemeente actiever wordt ten aanzien van inburgering nu gebleken is dat het 
huidige nationale beleid onvoldoende werkt waardoor gemeenten met problemen blijven opgezadeld. 

 
Nieuwkomers moeten werkfit gehouden worden. Bij aankomst zijn zij meestal zeer gemotiveerd. Vervolgens 
krijgen zij te maken met een veel te langdurig traject eer zij mogen en kunnen werken. In de tussentijd 
ontvangen zij geld en onderdak. Door verveling en frustratie veroorzaken sommigen overlast, anderen 
verliezen hun motivatie. Zowel bij hun als bij de reeds aanwezige inwoners ontstaat onvrede en onbegrip met 
allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg. Dat is heel duur en sociaal onwenselijk. Menigeen verkeert in 
moeilijke omstandigheden en ziet met argusogen dat nieuwkomers goed gehuisvest wordt, nieuwe inboedel 
krijgt en meer te besteden heeft omdat zij geen schulden hebben. Veel werkenden zien dat veel nieuwkomers 
jarenlang niet werken. De gemeente zal er goed op moeten toezien dat voorzieningen voor nieuwkomers niet 
significant beter zijn dan voor inwoners die van uitkeringen afhankelijk zijn of anderzijds in moeilijke 
omstandigheden verkeren. 

 
SPA wil dat nieuwkomers direct na aankomst voltijds taallessen krijgen. SPA denkt hierbij aan ’s ochtends 
theorie en ’s middags praktijk in de vorm van (vrijwilligers)werk of bijeenkomsten met Nederlands sprekenden. 
SPA wil vermijden dat mensen door opleidingsinstituten geremd worden in hun persoonlijke ontwikkeling als 
gevolg van klassikaal onderwijs of commercieel belang en daarom persoonlijke vooruitgang beter monitoren. 
Zelfontplooiing van nieuwkomers is belangrijk voor onze samenleving omdat ook zij talenten hebben. 
Heel belangrijk is dat veel nieuwkomers vaardigheden en scholing hebben opgedaan in hun thuisland en dat 
hun diploma’s hier niet erkend worden. SPA wil dat deze mensen geholpen worden om hun kennis door 
bijscholing om te zetten in diploma’s die hier wel erkend worden. Op korte termijn kost dat geld, maar het 
sneller beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, blijvende motivatie, het sneller verlaten van de uitkering en de 
betere integratie als geheel maken dat deze investering zeer rendeert. 

 
Ook mensen die wettelijk geen inburgeringsexamen behoeven te doen zullen, wanneer zij daartoe in staat 
zijn, minstens dat kennisniveau moeten hebben en toepassen. De kosten hiervoor zullen zich op termijn 
dubbel en dik terugbetalen doordat er minder integratie gerelateerde problemen zullen zijn en hun kansen op 
de arbeidsmarkt vergroot worden. De samenleving in onze gemeente zal de komende decennia vanwege de 
vergrijzing hun arbeidsbijdrage bovendien ook nodig hebben. Taalcoaches, vrijwilligers die ieder één persoon 
of één gezin helpen, zijn daarbij enorm belangrijk. 

 
Sancties die de Participatiewet biedt kunnen worden ingezet tegen mensen die onvoldoende meewerken aan 
integratie en subsidies aan organisaties die integratiebevordering tegenwerken kunnen worden gestopt. 


