
 
De doelgroep van 

het project ‘Taalcoaching 
voor Kinderen’ breidt zich uit van 

statushouders naar alle anderstaligen 
en verandert van naam:  

‘On(der)wijs wijs’.

Jaarverslag 2021  

Een stevige basis 
voor een nieuwe 
inburgeringsaanpak

Integratiewerk heeft in 2021 een 
stevige basis kunnen leggen voor 
het komende jaar, waarin de nieuwe 
Wet Inburgering van start gaat. We 
gaan een nieuwe samenwerking 
aan met de gemeenten Amersfoort, 
Leusden en Nijkerk. Corona vroeg 
het hele jaar veel flexibiliteit van 
onze inburgeraars, vrijwilligers en 
medewerkers. Ondanks alles toch een 
jaar waarin we veel inburgeraars 
konden begeleiden naar een nieuwe 
toekomst in Amersfoort en Leusden!

137
In Amersfoort hebben we 
137 statushouders (inclusief  
kinderen) gehuisvest,  
in Leusden 18.

 

49 29
Eind 2021 waren er 49 
vrouwen actief in het 
Vrouw en Kind Centrum

In totaal 47 kinderen 
uit 29 gezinnen kregen 
een kindertaalcoach

Eind 
december verhuist 

ook het Vrouw en Kind 
Centrum naar het gebouw 

aan de Stadsring 167 en voegt 
zich hiermee samen met de 
Taalschool en het kantoor.



183
84 statushouders stroomden 
uit bij Integratiewerk; daarvan 
gingen er 29 aan het werk of 
een opleiding doen.

84 316
Eind 2021 kregen in totaal 316 
statushouders begeleiding bij de 
inburgering. 85 van hen krijgen 
speciale jongerenbegeleiding.

De jongeren van het project 
#JONG hadden een topzomer! 
In de vakantie namen de 
begeleiders hen mee met 
leuke groepsactiviteiten, zoals 
bowlen bij Superfun, BMX-en 
in het skatepark in Vathorst en 
volleyballen in de Soesterduinen.

In de week van Lezen 
en Schrijven in september 
had de Taalschool wel heel 
bijzondere gastdocenten! 
Uit Amersfoort kwamen 
burgemeester Lucas Bolsius 
en wethouder Cees van Eijk en 
uit Leusden kwam wethouder 
Patrick Kiel een gastles geven.

8,5
Dit jaar hebben onze 
cursisten de Taalschool 
beoordeeld met  
een 8,5!

Eind 2021 waren er 183 
cursisten in de Taalschool 
Amersfoort

Er kwamen 277 mensen naar 
het spreekuur verblijfsrecht. 
Met 74 personen is een 
traject verblijfsrecht gestart

We hebben 45 statushouders 
actief naar werk of een 
stagewerkplek bemiddeld

In het Taal-oefen-centrum 
zijn 21 mensen actief die 
regelmatig op de computer de 
taal komen oefenen

Vooruitkijkend 
op de nieuwe Wet 

Inburgering 2021 wordt de 
huidige training ‘De Overstap’ voor 
het Participatieverklaringstraject 
uitgebreid met onderwerpen als 

Financiële zelfredzaamheid, Werk & 
participatie en Gezondheid  & gezin. 

De training wordt nog steeds in de 
eigen taal gegeven en de naam 

verandert in ‘Stap In’.

Eind 2021 waren er 25 medewerkers 
in dienst, 28 taaldocenten actief, 
13 stagiairs, 4 trainers, 8 vrijwillige 
maatschappelijk begeleiders en 117 
vrijwillige taalcoaches.

 
Voor de uitvoering van 
de nieuwe Wet Inburgering 
2021 ondertekent 
Integratiewerk (vernieuwde) 
samenwerkingen met de 
gemeenten Amersfoort, 
Nijkerk en Leusden.

      

277 45 21 25



Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
Integratiewerk en altijd welkom!  
Zoekt u vrijwilligerswerk in een bruisend 
team? En wilt u weten of Integratiewerk 
met u matcht? Kijk dan hier:  
www.integratiewerk.nl/vrijwilligers

 
Het was het Nationaal 

Jaar Vrijwillige Inzet. Daarom 
heeft de gemeente Amersfoort 

al haar vrijwilligers bedankt via een 
fototentoonstelling met portretten van 

vrijwilligers. Zo was Daniël, één van onze 
taalcoaches, de hele maand september te 

bewonderen!

 
In december worden 

de statuten van stichting 
Integratiewerk aangepast. Annerieke van 

der Vegt is nu de directeur bestuurder en 
de Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden 

waarvan er drie benoemd zijn door de 
gemeente Amersfoort.

In april werd de empowerment-training 
‘Spreek je uit’ afgerond. Een groep Eritrese 
vrouwen kreeg meer zelfvertrouwen dankzij 
de training in hun eigen taal Tigrinya. Ook 
toonden ze meer initiatief, bijvoorbeeld in 

het zoeken naar (vrijwilligers)werk.

www.integratiewerk.nl 

Telefoon: 033 461 95 20 

#JONG
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