
Lancering EPALE 
Debataanjaagfunctie Stelling 3 

Bijeenkomst Lancering EPALE, 16 december 2015, Utrecht 
Henk Bakker 
 



 
Stelling 3 (ten behoeve van het debat): 
 
Vluchtelingen moeten eerst aan het werk, dan 
komt de rest, waaronder taal, vanzelf 

  

  



Win-win-win 

• Er is op basis van onderzoek veel kennis over waarom het goed 
is dat vluchtelingen als het even kan zo snel mogelijk aan het 
werk moeten en dan (parallel/duaal) pas de taal moeten leren 
 

• NB Het is altijd maatwerk en niet altijd haalbaar of verstandig. De 
argumentatie op de volgende sheets heeft betrekking op de regel 
(de meeste vluchtelingen) en niet op de uitzonderingssituaties 
waarbij het verstandig is om eerst (via taal) goed de vluchteling 
voor te bereiden op werk 
 

• Zo snel mogelijk aan het werk leidt als regel tot veel voordelen, 
die kunnen worden samengevat als win-win-win: 
–De vluchteling wint 
–De maatschappij wint 
–De economie wint 

  



De vluchteling wint! 

 
• Vraag het vluchtelingen zelf! En dat hebben we via onderzoek 

ook gedaan. 
 

• De meeste vluchtelingen willen zelf dolgraag zo snel mogelijk 
aan de slag!  
 

• Namelijk: 
–Willen graag meedoen 
–Ook via werk van waarde zijn 
–Willen integreren via werk, mensen leren kennen 
–Zelf ontplooiing en talenten benutten,  
–Trots op samen met collega’s geleverde werkprestaties en 

verdiend salaris 
–Zelfvertrouwen 
–Zingeving 

 



De maatschappij wint! 

 
• Cohesie en draagvlak voor opvang van vluchtelingen: mensen 

die samenwerken leren elkaar kennen. Vluchtelingen en 
nummers worden mensen. Koudwatervrees en vooroordelen 
smelten als sneeuw voor zon 
 

• Uit pilots en onderzoek blijkt dat duaal en contextrijk leren (leren 
en meteen toepassen) effectiever is. Wisselwerking werk – 
maatschappij en maatschappij - werk.  
 

• Taal leren gaat sneller en beter in een omgeving met mensen 
voor wie de moedertaal is. 
 

• Taal zakt na drie maanden weer weg als je het niet toepast! 
 



De economie wint! 

• Bedrijven, nu al  onder andere in de techniek (alleen  al daar een 
tekort van 155.000 in 2016 verwacht), hebben ze keihard nodig!  
 

• Ook ervaringen van bedrijven die aangesloten zijn bij het 
landelijke Taalakkoord Werkgevers (SZW/Tel mee met Taal) 
bevestigen dat Nederlands op de werkvloer (duaal) ook bij 
inburgering heel goed kan en juist vruchtbaar is 
 

• Langere tijd niet werken is riskant. Leidt tot talentverspilling en 
verlies van arbeidspotentieel. Verslechtering arbeidsmarktpositie 
gaat heel snel 
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