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Voorwoord Het Begint met Taalnetwerk

Het Begint met Taal is de landelijke koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. Het 
doel is de zelfredzaamheid van anderstaligen vergroten door samen met vrijwilligers aan de 
slag te gaan met de Nederlandse taal. Er wordt heel belangrijk werk verricht, zo kunnen ander-
staligen dankzij de taalondersteuning (beter) meedoen in de maatschappij en ontstaat er meer 
begrip en verbinding tussen anderstaligen en Nederlanders. Taalondersteuning kan een ver-
schil in iemands leven betekenen. Een anderstalige vertelt na een jaar taalcoaching: “Nu heb ik 
voldoende zelfvertrouwen om Nederlands te spreken met vrienden van mij, docenten, winkelm-
edewerkers...vrijwel met iedereen!” Coördinator Anna Marie Hazenberg van het LOV vertelde 
dat een anderstalige na een taaltraject zei: “Het was net alsof het licht weer aanging, de zon 
ging weer stralen.” Om nog maar te zwijgen over de warme vriendschappen en de uitbreiding 
van sociale netwerken die door dit vrijwilligerswerk ontstaan. 

Jaarlijks worden door de lokale organisaties in ons netwerk bijna tienduizend anderstaligen 
ondersteund door zo’n zesduizend gemotiveerde vrijwilligers. Een geweldige prestatie. Naast 
alle mooie opbrengsten van vrijwillige taalcoaching, ervaren de lokale vrijwilligersorganisaties 
verschillende knelpunten. Allereerst is het voor veel organisaties elk jaar weer een uitdaging 
om de financiering van hun taalactiviteiten rond te krijgen. Hoewel de kosten laag zijn en de 
opbrengsten hoog, is er geen structurele financiering beschikbaar voor deze belangrijke vorm 
van taalondersteuning. Dit brengt de continuïteit van de taalprojecten in gevaar. Tegelijkertijd 
constateren we landelijk dat de behoefte aan vrijwillige taalcoaching enorm groeit. Om aan deze 
groei te voldoen, met behoud van kwaliteit, zijn meer middelen nodig, bijvoorbeeld voor deskun-
digheidsbevordering van vrijwilligers, (les)materialen, lokalen en een jaarlijks uitje. We roepen 
alle gemeenten, fondsen, bedrijven en andere partners op om met ons samen te werken. Zodat 
we nog meer anderstaligen kunnen helpen hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren en zo 
hun toekomstperspectief te vergroten.

Graag wil Het Begint met Taal hierbij de Beeldenfabriek hartelijk danken. Zonder de vele uren die 
zij hier, geheel belangeloos, in hebben gestoken was deze uitgave niet tot stand gekomen.
 
Met de verhalen in dit boek brengen we het bijzondere taalondersteuningsnetwerk van Het Begint 
met Taal in kaart en vertellen de coördinatoren over het nut en de noodzaak van hun taalproject. 
Elke aangesloten organisatie heeft een eigen pagina waarop je leest hoe het taalproject is inge-
richt. Veel leesplezier!

Sylvia de Groot Heupner
Directeur
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Vier keer taalondersteuning

Binnen ons netwerk zijn grofweg vier verschillende vormen van taalbegeleiding te onderschei-
den met als doel de participatie van anderstaligen te vergroten. De ene organisatie biedt één van 
deze taalondersteuningsvormen aan, bij de andere organisatie kan een anderstalige kiezen uit 
taalondersteuning in een groep, één-op-één taalles of een maandelijks taalcafé. Alle variaties 
zijn mogelijk.

Eén-op-één taalles
Deze vorm van taalondersteuning is bedoeld voor anderstaligen die nog geen of nauwelijks 
Nederlands spreken en nog niet buitenshuis participeren. Deze doelgroep is soms analfabeet 
of spreekt weinig Nederlands en heeft daarnaast vaak te maken met meerdere problemen. 
Een vrijwilliger komt wekelijks bij de anderstalige thuis en oefent met het leren spreken van de 
Nederlandse taal. De vrijwilliger krijgt van tevoren een of meerdere trainingen over het geven 
van taalondersteuning en de doelgroep waar ze mee te maken krijgen. Er wordt gebruik gemaakt 
van een ondersteunende methode.

Eén-op-één SamenSpraak
De taalondersteuning is gericht op Nederlands spreken en dit in de praktijk oefenen, bijvoorbeeld 
door samen naar de bibliotheek of markt te gaan. Een vrijwilliger en een anderstalige ontmoeten 
elkaar wekelijks, thuis, in de bibliotheek of elders. Deelnemers spreken al op een basisniveau 
Nederlands en zijn over het algemeen redelijk zelfredzaam. Er wordt meestal geen gebruik 
gemaakt van een ondersteunende methode.

Taalondersteuning in groepen
Deze taalondersteuning kan gericht zijn op Nederlands spreken, luisteren, lezen of schrijven. 
Een vrijwilliger geeft een groepje anderstaligen wekelijks taalles. Anderstaligen die wel buitens-
huis komen, maar nog een beperkt netwerk hebben komen hiervoor in aanmerking. Vaak zijn er 
verschillende groepen voor beginnende en meer gevorderde sprekers. Er wordt meestal gebruik 
gemaakt van een ondersteunende methode.

Taalcafés
Laagdrempelige bijeenkomsten waarbij anderstaligen met elkaar en met vrijwilligers over actu-
ele thema’s praten, een gastspreker uitnodigen of met elkaar discussiëren in het Nederlands. Er 
wordt meestal geen gebruik gemaakt van een ondersteunende methode.

Wat doet Het Begint met Taal?

Het Begint met Taal ondersteunt de aangesloten organisaties met onder andere deskundig-
heidsbevordering (bijeenkomsten, trainingen, workshops), productontwikkeling, communicatie, 
advies, lobby en (beleids)beïnvloeding. 
Het Begint met Taal biedt o.a.:
 - Belangenbehartiging bij gemeenten en rijksoverheid.
 - Trainingen voor vrijwilligers en coördinatoren.
 - Landelijke en regionale bijeenkomsten.
 - Informatie over taalondersteuning: materialen, lokale ondersteuning, kennisuitwisseling.
 - Ondersteuning bij het oprichten van nieuwe taalprojecten. 
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Waarom non-formele taalondersteuning?

Laagdrempelig: het is een eerste, relatief laagdrempelige stap naar meedoen in de samenleving.
Maatwerk: anderstaligen – van analfabeet tot hoogopgeleid - krijgen een taaltraject dat past bij 
hun leerbaarheid en participatiemogelijkheden. 
Kwetsbare doelgroep: informele taalaanbieders bereiken migranten die vaak tussen wal en schip 
vallen: anderstaligen die geïsoleerd leven en extra kwetsbaar zijn. 
Sociale binding: vrijwilligers en anderstaligen komen in contact en leren over elkaars cultuur, 
gewoonten, normen en waarden.
Vroegtijdige probleemsignalering: vrijwilligers komen ‘achter de voordeur’ en verwijzen bij pro-
blemen direct door naar hulpverlenende professionals en instanties. 
Kostenefficiënte aanpak: vrijwillige inzet houdt de kosten van non-formele taalondersteuning 
laag. De kwaliteit blijft gewaarborgd dankzij goede, professionele begeleiding en training.  

Bewezen belangrijke basis

Onderzoek toont aan dat non-formele taalondersteuning een belangrijke basis vormt voor: ver-
groting van de zelfredzaamheid van anderstaligen en toeleiding naar (vrijwilligers)werk (30%), 
inburgering (18%), cursus of opleiding (20%). Het taalniveau, zelfvertrouwen en de participatie 
van anderstaligen nemen toe en vrijwilligers krijgen een positiever beeld over de situatie van 
migranten. 
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Mijn taalbegeleiders zijn echt goud waard!

In oktober 2014 viert SamenSpraak Alkmaar haar tienjarig bestaan. Anderstaligen van alle 
niveaus kunnen terecht bij dit project. Gemiddeld worden zeventig anderstaligen een-op-een 
geholpen bij het verbeteren van hun Nederlands. Daarnaast is er een gespreksgroep van dertig 
hoogopgeleiden die tweewekelijks afspreken in de bibliotheek. Twee anderstaligen bedenken 
samen met een coördinator de onderwerpen waarover de gespreksgroepjes discussiëren. Twee 
keer per jaar zijn er ook gezamenlijke activiteiten voor taalbegeleiders en anderstaligen zoals 
een bezoek aan de kaasmarkt, brandweer, krant, huisvuilcentrale, etc.

Coördinator Tilly Bestevaar: “Het doel is dat anderstaligen beter integreren, opleidingen afron-
den, werk vinden en zich gelukkiger voelen in Nederland doordat ze beter de weg weten te vin-
den. Ons werk is lastig te meten in feiten en cijfers: hoeveel is iemands taalniveau verbeterd, een 
beetje of veel? Je kunt wel heel duidelijk zien dat het leven van sommige anderstaligen echt is 
veranderd. De Poolse Jolanta is bijvoorbeeld veel gelukkiger dan voor de taalcoaching. Zij krijgt 
nu een-op-een taalbegeleiding, doet mee aan de gesprekgroep en verzorgt de grafische vorm-
geving van een boekje met verhalen van taalbegeleiders en anderstaligen dat ter gelegenheid 
van het lustrum zal verschijnen. Laatst zag ik haar met een grote glimlach langs fietsen. Mijn 
taalbegeleiders zijn echt goud waard, ik heb veel contact met ze en doe voor ze wat ik kan. Vanaf 
mijn achttiende doe ikzelf al vrijwilligerswerk, ik vind het mooi om iets voor anderen te doen. Het 
verrijkt mij en het maakt mij blij als ik een goede koppeling heb gemaakt.”

SamenSpraak Alkmaar
 - Begeleidt 70 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T  06-19 01 65 08 – E  samenspraakalkmaar@gmail.com – W  www.samenspraakalkmaar.nl
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We kijken goed naar de hulpvraag van de anderstalige

 

Gilde Alphen aan den Rijn biedt een-op-een taalbegeleiding aan 56 anderstaligen. Daarnaast 
kunnen hoogopgeleide anderstaligen elkaar, met of zonder hun taalcoach, ontmoeten tijdens de 
discussiegroep in de bibliotheek. Iedere anderstalige die in Alphen aan den Rijn woont en zelf 
telefonisch contact kan opnemen met de coördinatoren krijgt een taalcoach.

Coördinator Hinke Logemann: “We kijken goed naar de hulpvraag van de anderstalige. Sommi-
gen willen aan het werk, andere anderstaligen willen een praatje kunnen maken met de buur-
vrouw of zelf boodschappen kunnen doen.” Hinke is met het project begonnen toen ze stopte met 
werken. “Ik wilde toch nog maatschappelijk zinvol bezig blijven, ik kom uit het onderwijs en heb 
ervaring met coördinatie. Toen ik stopte met werken zocht SamenSpraak net een coördinator. 
Daarbij vind ik dit een hele leuke doelgroep.” Met collega-coördinatoren Rida Molog en Riekje 
Rensen heeft Hinke een goede onderverdeling gemaakt. Riekje boekt trainingen bij Het Begint 
met Taal en onderhoudt het contact met de bieb, Hinke verzorgt intakegesprekken,matches en de 
agenda, Rida ontfermt zich over het vervolggesprek met koppels en regelt woordenboeken en de 
Startkrant. De taalcoaches zijn vaak heel enthousiast, sommigen doen dit werk al jaren, anderen 
stoppen na een jaar. Zo is het ook bij anderstaligen, sommigen stoppen als ze een baan hebben, 
anderen gaan vrolijk verder.” 

Gilde Alphen aan den Rijn
 - Begeleidt 56 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0172-242 232 – E  gildealphen@zonnet.nl – W  www.gildealphenaandenrijn.nl
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Het leuke is dat je bij iedereen wel iets bereikt

 

Lezen en schrijven is van groot belang in onze samenleving. Bibliotheek Rijn en Venen biedt 
een-op-een taalbegeleiding en lesgroepen aan voor anderstaligen. Een taalcafé is in de maak. 
Vijftig anderstaligen nemen deel aan één van de taalprojecten.

Coördinator Hester van Beek: “Het verbeteren van de Nederlandse taal en het verder helpen van 
anderstaligen op de participatieladder zijn onze doelstellingen. Zo verwijzen we iedereen, na 
afronding van het taaltraject van 24 lessen, door naar een praktische stage. Bijvoorbeeld bij het 
zwembad, de rondvaart of in de tuinderij. Het leuke is dat je bij iedereen wel iets bereikt. Je ziet 
dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen, deelnemen aan de maatschappij en hun leefruimte 
verruimen. De vrijwilligers draaien dit project zelf. Zij krijgen elk jaar een training van ons, zodat 
ze ook zelf bijleren. Het project wordt steeds bekender en is het enige in Nieuwkoop/Ter Aar. Het 
gaat van mond-tot-mond waardoor we steeds meer aanmeldingen krijgen. Sommige deelnemers 
zitten er al heel lang bij, ze leren veel en betalen maar € 1,- per les.” 

Bibliotheek Rijn en Venen
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft groepsles en een-op-een thuisles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T  06-41 61 37 65  – E  h.vanbeek@bibliotheekrijnenvenen.nl – W  www.bibliotheekrijnenvenen.nl
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Mijn drijfveer? Ik wil iedereen happy zien

Gilde SamenSpraak Eemland begeleidt zestig anderstaligen een-op-een met Nederlands lezen, 
schrijven, spreken en luisteren. Anderstaligen die zich een beetje verstaanbaar kunnen maken 
in het Nederlands kunnen meedoen met Gilde SamenSpraak Eemland. De deelnemers hoeven 
niet gealfabetiseerd te zijn om te converseren. SamenSpraak Amersfoort biedt anderstaligen 
ook voor en na de inburgeringscursus begeleiding op het gebied van taal, bijvoorbeeld bij het 
volgen van een opleiding.

Coördinator Liesbeth Oosterom:  We helpen iedereen die meer van het Nederlands wil weten. Ik 
heb het liefst zo veel mogelijk verschillende vrijwilligers qua opleiding en karakter, zodat zo goed 
mogelijk de juiste koppeling gemaakt kan worden. Mijn drijfveer? Ik wil iedereen happy zien. Ook 
krijg ik een ontzettende kick als ik een goede match gemaakt heb. Taal is het allerbelangrijkste 
bij dit project. Daarnaast is van elkaar leren belangrijk, zoals cultuur, waarden en normen. Wij 
hebben ook een aantal jongeren vanaf plusminus twintig jaar als taalcoach, die het ontzettend 
goed doen. Er is heel weinig verloop onder de vrijwilligers; ze vinden dit allemaal heel inspire-
rend en verrijkend werk. Van de anderstaligen krijg ik bijna alleen maar positieve berichten. Het 
contact is ook goed voor hun netwerk. Ik druk ze op het hart om het bij mij te melden als het niet 
lekker loopt. Het is belangrijk dat je anderstaligen meer zelfvertrouwen geeft, zodat ze niet meer 
zo bang zijn om fouten te maken en uiteindelijk zelf ergens op afgaan. Mijn stokpaardje is: van 
fouten maken leer je. 

Gilde SamenSpraak Eemland
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk Nederlands 

spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:   T  033-4722236 of 033-4650979  – E  gilde@gildeamersfoort.nl  – W  www.gildeamersfoort.nl
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 Ons doel: mensen toerusten om zich thuis te voelen in een 
wereld van verschil

Het NVA verzorgt op verschillende manieren taalbegeleiding voor zo’n 283 anderstaligen. Zo is 
er Taalcoach een-op-een, Taalcoach in de les en Taalcoach in de praktijk. Taalcoach een-op-een 
spreekt voor zich, een anderstalige wordt gekoppeld aan een taalcoach. Bij Taalcoach in de les 
helpt een taalcoach een docent mee in de les zodat bijvoorbeeld een cursist die moeite heeft 
met lezen extra aandacht kan krijgen. Aan het project Taalcoach in de praktijk doen gemiddeld 
vier anderstaligen per groep mee. Taalcoach in de praktijk biedt begeleiding bij huiswerk, maar 
gaat bijvoorbeeld ook als groep naar het gemeentehuis om te kijken hoe alles daar reilt en zeilt.

Directeur NVA Annemarike van Egmond: Ons doel is mensen toerusten om zich thuis te voelen in 
een wereld van verschil. Ik vind het mooi als ik verbindingen kan leggen, waarbij ik zie dat men-
sen elkaar kunnen ontmoeten en hun plekje vinden om zich thuis te voelen. Anderstaligen vinden 
het heel bijzonder dat mensen zich vrijwillig voor hen inzetten, dat geeft ze een welkom gevoel. 
Voor de vrijwilligers geldt dat dit project hun eigen leven relativeert. Dit project verrijkt het leven 
van de anderstalige én de vrijwilliger. Je kunt wel in de krant lezen hoe het met migranten in 
Nederland gaat, maar als je iemand ontmoet merk je dat iemand eigenlijk hetzelfde wil als jij: een 
goede opleiding voor de kinderen, een fijne baan en aardige mensen om zich heen. Onze vrijwilli-
gers zijn onze beste ambassadeurs, zij komen op verjaardagen en feestjes. Daar vertellen ze over 
hun taalontmoetingen en inspireren ze anderen om zich aan te melden als taalcoach. Zo spreidt 
dit project zich als een olievlek uit.

NVA
 - Begeleidt 283 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles en groepsles
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   033-4619520 - E  BdeHaan@nva-amersfoort.nl – W  www.nva-amersfoort.nl
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 Voor de gemeenschap zijn wij dé verbindende factor, ook op 
het gebied van taal

Stichting Wereldbuur biedt taalondersteuning aan 150 anderstaligen. Stichting Wereldbuur is er 
voor iedereen en begeleidt anderstaligen een-op-een. De organisatie is ontstaan uit een project 
van Vrijwilligerscentrale Amstelland.

Directeur Vrijwilligerscentrale Amstelland Frans Huissen: ‘’Het doel van dit project is dat bur-
gers verantwoordelijkheid nemen voor de (lokale) samenleving, waarin de anderstalige zich thuis 
voelt en geholpen wordt bij de beheersing van de Nederlandse taal, met het idee dat de kansen op 
participatie toenemen. Coördinator van Stichting Wereldbuur, Hilde Koudijs, staat aan de top van 
deze piramide, andere mensen helpen haar met het maken van de koppelingen tussen vrijwil-
ligers en anderstaligen. Mijn drijfveer? Je ziet dat het een toevoeging is dat mensen verbinding 
met elkaar maken. Dat is echt winst. De vooruitgang is moeilijk te meten, maar we spreken alle 
anderstaligen en vrijwilligers en iedereen is erg enthousiast over dit project. Er woont hier een 
redelijk hoogopgeleide bevolking die veelal in de dienstverlenende sector werkt en de wil en de 
zin heeft om dit werk daarnaast te doen. Het is een bijzonder geanimeerde groep, men doet het 
met plezier. Voor de gemeenschap zijn wij dé verbindende factor, ook op het gebied van taal. Het 
project draagt bij aan de sociale cohesie. ‘’

Stichting Wereldbuur
 - Begeleidt 150 anderstaligen
 - Focust op  alle anderstaligen

 - Geeft  een-op-een taalles
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   020-7600054 – E  info@wereldbuur.nl – W  www.wereldbuur.nl
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 Het ABC is de enige taalorganisatie in Amsterdam die bij 
 geïsoleerde vrouwen thuiskomt

Het ABC richt zich voornamelijk op geïsoleerde vrouwen. Het ABC stimuleert de vrouwen om 
uiteindelijk door te stromen naar een regulier taaltraject. Er zijn verschillende trajecten te 
volgen: een taaltraject van tien lessen, waarbij lessen aan huis kunnen worden gevolgd. Een 
taalcoach ondersteunt anderstalige vrouwen bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen. 
Sociaal traject is voor anderstalige vrouwen met sociale en/of psychische problemen. Het Door-
stroom traject is voor vrouwen die hun blikveld buitenshuis willen verruimen. Duizend en één 
Kracht is voor anderstalige vrouwen die vrijwilligerswerk willen doen. Op dit moment volgen 
450 vrouwen een traject bij het ABC.

Directeur Miriam Meijs: “Het Amsterdams Buurvrouwen Contact is de enige taalorganisatie 
in Amsterdam die bij geïsoleerde vrouwen thuiskomt. De vrouwen worden bij ons aangemeld 
door onder andere welzijnsorganisaties, consultatiebureaus en ouder-kindorganisaties.” ABC’s 
kracht? “Wij zijn laagdrempelig, de organisatie is ooit ontstaan ter bevordering van het contact 
tussen buurvrouwen. Vertrouwen en zelfbewustzijn kweken vormen de eerste stappen naar 
zelfredzaamheid. Participatie en taal leren kun je niet los van elkaar zien. Het doel van het ABC is 
zelfredzaamheid van geïsoleerde vrouwen vergroten. Dat gaat niet zonder een netwerk en kennis 
van de samenleving. Het eerste contact met de vrijwilliger begint thuis, het doel ligt buitenshuis. 
Taal is een instrument, maar het gaat om de algehele ontwikkeling van de vrouw en om toeleiding 
naar participatie. Vrijwilligers roemen de betrokkenheid en gemoedelijke sfeer bij het ABC.”

ABC
 - Begeleidt 450 anderstalige vrouwen
 - Focust op alle anderstaligen 

 - Geeft een-op-een thuisles en groepsles 
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T   020 - 320 27 10 – E   info@abcamsterdam.org – W  www.abcamsterdam.org
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Ons doel is mensen verder helpen in de maatschappij

Het project Nederlands Spreken van Stichting KansenNet is een halfjaar geleden van start 
gegaan. Op dit moment zijn ruim veertig anderstaligen ingeschreven. De begeleiding is een-op-
een, gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid. Een basiskennis van het Nederlands 
is nodig, eenvoudige gesprekjes moeten mogelijk zijn. Bij een te laag niveau wordt aangeraden 
eerst een cursus Nederlands te volgen en daarna weer contact op te nemen.

Coördinator Jaap Lekkerkerker: “Een half jaar geleden zijn wij met vijf ervaren coordinatoren van 
start gegaan. Ons doel is mensen verder te helpen in de maatschappij, we merken hoe belangrijk 
het is het Nederlands goed te beheersen bij het vinden van werk. Op deze manier leveren we een 
nuttige bijdrage aan de maatschappij. Het geeft de begeleiders en ons voldoening en energie als 
we zien dat het taalniveau stijgt. De anderstaligen zijn over het algemeen jong en vaak op zoek 
naar een baan of willen bijvoorbeeld beter kunnen praten met de juf op de school van hun kinde-
ren. Nederlands Spreken is een van de projecten van Stichting KansenNet. Andere projecten zijn 
Loopbaanbegeleiding en Startende Ondernemers. Mensen kunnen zich inschrijven voor meer-
dere project tegelijk.“
 

Stichting Kansennet
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06-47 49 90 17 – E  nederlands@kansennet.nl – W  www.kansennet.nl
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 Sommige mensen hebben het heel zwaar, Assadaaka wil 
een veilige plek bieden

Twee avonden per week krijgen beginners en gevorderde anderstaligen in twee groepen 
Nederlandse les van vrijwillige taaldocenten bij Assadaaka. Ze werken met lesmateriaal als 
Spreektaal, Beter lezen, Op weg, taaldoosjes en De Sprong. Daarnaast zijn er twee inloopavon-
den waarop ook mensen die (nog) geen les hebben de taal in informele sfeer kunnen oefenen. 
Tijdens deze avonden werkt Assadaaka samen met de organisatie Amsterdam Cares. Iedereen 
is dan welkom. Over een jaar gezien worden zo’n 150 cursisten bereikt.

Vrijwilligster Clara Goudsblom: “Assadaaka is een multiculturele vriendschapsvereniging, 
opgericht door de broers Ahmed en Abdel El Mesri. Zij dragen uit dat alles begint met taal en 
vinden het belangrijk om mensen uit hun isolement te halen. Ze bieden een soort huiskamer 
en organiseren regelmatig thema-avonden, bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Mijn drijfveer? 
Ik houd van taal en het contact met mensen. Sommige mensen hebben het heel zwaar. Assad-
aaka wil een veilige en inspirerende plek bieden, laagdrempelig. Dat is ook goed voor de buurt 
en voor Amsterdam. We werken met vrijwilligers, die geven we handreikingen. Ze zijn meestal 
heel enthousiast. We zien vaak mooie resultaten. Zo was een man die vorig jaar bij de beginners 
startte boos dat hij er niks van snapte. Hij voert nu hele gesprekken in het Nederlands. Daar doen 
we het voor.” 

Assadaakaa
- Begeleidt 150 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft groepsles
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   020-7525131 of 06-47440672  – E  info@assadaaka.nl – W  www.assadaaka.nl
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Het werkt niet als je wordt gestuurd

Stichting Doras is in 2000 opgericht als instelling voor maatschappelijke dienstverlening in 
Amsterdam Noord. SamenSpraak Noord is een onderdeel van Doras en helpt zo’n dertig ander-
staligen beter Nederlands te leren spreken door ze aan vrijwilligers te koppelen die wekelijks 
een-op-een samen afspreken. De vrijwilliger praat wekelijks twee uur met een anderstalige 
op een informele manier. De anderstalige moet in ieder geval kunnen uitleggen wat zijn naam, 
adres en telefoonnummer zijn. Als dat niet kan mogen ze wel langskomen, maar worden ze vaak 
doorverwezen naar een taalschool.

Coordinator Annelies van Brussel: “Ik had altijd al bedacht: na mijn werkzame leven ga ik vrij-
willigerswerk doen. Doordat ik al wat mensen bij Doras kende vanuit mijn werk, was de keuze 
snel gemaakt. Het is mooi als je de anderstalige kunt helpen om een plekje in de maatschappij of 
buurt te verwerven. 95% Van de anderstaligen is erg positief over het project. Ze moeten er zelf 
achter staan, het werkt niet als je wordt gestuurd. Ook de vrijwilligers vinden het erg leuk om 
mee te doen, velen doen dit al jaren en jaren.” 

Stichting Doras
 - Begeleidt 30 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   020 - 63 64 398  – E  samenspraak@doras.nl – W  www.doras.nl
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 Ik vind het mooi dat ik door dit werk een bijdrage kan 
 leveren aan meer samenhang in de buurt

 

Samenspraak Oost biedt een-op-een taal coaching aan anderstaligen die al een beetje Neder-
lands spreken. Geïnteresseerde anderstaligen nemen zelf contact op met één van de vijf vrijwil-
lige coördinatoren, die hen koppelen aan een taalmaatje. In 2013 werden 83 koppelingen gere-
aliseerd. De koppels spreken gedurende een periode van 6-12 maanden ongeveer één keer per 
week af om samen de taal te oefenen. Het project kent een gemêleerd gezelschap aan anders-
taligen die variëren van inburgeraars tot expats. De taalkoppels worden aangemoedigd om af te 
spreken in de bibliotheek of in een van de buurtkamers van welzijnsorganisatie Dynamo. Dit zijn 
een soort huiskamers die gerund worden door vrijwilligers.

De vrijwillige coördinatoren worden ondersteund en begeleid door participatiewerker Raymond 
Chrispijn van Dynamo. “Het doel van het project is,” zo geeft hij aan “dat de deelnemers spelen-
derwijs de taal beter leren spreken door regelmatig te oefenen. Tegelijkertijd leren mensen in 
de buurt en in de wijk elkaar kennen en beter begrijpen. Hoe vaak zie je niet dat mensen bijna 
niets van hun buren of buurtgenoten weten. Dankzij projecten als SamenSpraak gaan we meer 
samen-leven.”

Stichting Dynamo Amsterdam Oost
 - Begeleidt 83 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T   020 - 46 20 342  – E  rchrispijn@dynamo-amsterdam.nl – W  www.dynamo-amsterdam.nl
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Ik ben niet zo streng wat betreft het stoppen van taaltrajecten

Het doel van Huis van de Wijk is Nederlandstalige en anderstalige bewoners dichter bij elkaar 
brengen door middel van de Nederlandse taal. Zij komen in huiselijke kring  een-op-een samen 
om te praten over het dagelijks leven. Dit informele contact geeft anderstaligen de mogelijkheid 
om op een informele manier beter Nederlands te leren spreken en om beter wegwijs te raken 
in de Nederlandse samenleving. Voor Nederlanders is dit een kans om kennis te nemen van 
andere culturen. Momenteel doen er zo’n vijftig anderstaligen mee.

Coördinator Hiltje Berkenbosch: “Ik doe dit project omdat ik het zelf erg leuk vind. Op het ogen-
blik heb ik vijftig koppels. Ik ben niet zo streng wat betreft het stoppen van taaltrajecten. Het 
stoppen zie ik als een bescherming voor mijn vrijwilligers en als zij zeggen: “Het gaat nog zo goed 
ik wil hem/haar helpen tot het examen,” dan vind ik dat prima. Met de intake ben ik strenger, die 
doe ik in het Nederlands en als ik merk dat het niveau te moeilijk is dan verwijs ik de anderstali-
gen door om eerst les te nemen. Er zijn hier in de stad erg veel mogelijkheden en wij werken ook 
samen met verschillende opleidingen.” 

Huis van de Wijk 
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 
 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   020-3010033  – E  hilberk@live.nl – W  www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl
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Ik wil de vrouwen een plek bieden waar ze graag komen

Onlangs is Apeldoorn een taalproject rijker geworden: Stichting Da Capo. De stichting is er met 
name voor migrantenvrouwen in Apeldoorn die weinig tot niet participeren in de samenleving 
maar wel actief willen worden. Vooral voor migrantenvrouwen met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt is Da Capo een mooie opstap om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen 
door de combinatie van leren en werken. Gealfabetiseerden kunnen aan alle taalprojecten mee-
doen, niet-gealfabtetiseerden kunnen ook aan sommige projecten deelnemen. De taalprojecten 
worden in groepsverband aangeboden.
 
Coördinator Marleen Hoogeboom: “Da Capo kiest voor een integrale aanpak en verschillende 
activiteiten op het gebied van sociale activering en vrijwilligerswerk. Iedereen volgt een op maat 
gemaakt en uniek traject. Binnen dat traject wordt in eigen tempo deelgenomen aan de diverse 
activiteiten; taalles, rekenles, computerles, workshops en trainingen en werkervaring opdoen 
op de leerwerkplekken binnen en buiten Da Capo. Da Capo start een aantal leerwerkbedrij-
ven voor het opdoen van werkervaring, maar ook voor het genereren van eigen inkomsten. Het 
eerste leerwerkbedrijf is het Atelier waar woonaccessoires vervaardigd worden van gebruikte en 
oude materialen en meubels. Ik krijg er energie van als het Nederlands van deze vrouwen echt 
verbetert. Het is natuurlijk helemaal fantastisch als we ze kunnen toeleiden naar het ROC of een 
betaalde werkgever. Ik wil de vrouwen een plek bieden waar ze graag komen, structuur in hun 
leven kunnen brengen en nieuwe mensen kunnen ontmoeten.” (Foto: Stichting Piëzo)

Stichting Da Capo
 - Begeleidt anderstalige vrouwen
 - Focust op anderstaligen die niet of 

nauwelijks Nederlands spreken

 - Geeft groepsles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   06-11360809 – E  info@stichtingdacapo.nl – W  www.stichtingdacapo.nl
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 Een bijna analfabete moeder, is met een opleiding verpleeg
kunde begonnen: een fantastisch resultaat

SamenSpraak Barendrecht begeleidt ongeveer vijftig anderstaligen via verschillende tra-
jecten. Zo geven vrijwilligers een-op-een taalbegeleiding gericht op conversatie aan een of 
meer anderstaligen tegelijk. Ook geven een paar vrijwilligers les aan groepjes mannen, zijn er 
klassenassistenten die bij inburgeringslessen ondersteunen en is er het taalcafé. SamenSpraak 
Barendrecht werkt samen met Vluchtelingenwerk, zo begeleiden vrijwilligers van Samen-
Spraak inburgeraars van Vluchtelingenwerk.

Coördinator Hans Korsman: “Ons doel is anderstalige mensen helpen met beter Nederlands 
spreken en schrijven. We geven ze zo een instrument om zich beter te kunnen bewegen in Neder-
land. Ik doe dit werk al een tijdje omdat ik het leuk vind om andere mensen te helpen. De vrijwilli-
gers zetten zich heel enthousiast in en ook de anderstaligen zijn zeer positief. Er zijn maar weinig 
mensen die het taalcontact afbreken, als ze dat wel doen dan komt dat vaak door verhuizing of 
een nieuwe baan. Mensen voelen zich prettiger als ze zelf kansen kunnen creëren en bijvoorbeeld 
met (vrijwilligers)werk aan de slag kunnen. We hebben al een paar mooie voorbeelden, zo is 
iemand zelf een bedrijfje begonnen, hij heeft een eigen bus gekocht. Een bijna analfabete moeder, 
is met een opleiding verpleegkunde begonnen. Dat zijn fantastische resultaten.

SamenSpraak Barendrecht
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die 

redelijk Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt  volledig met vrijwilligers

Contact: T   06-83459818 – E  info@gilde-barendrecht.nl – W  www.gilde-barendrecht.nl 
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 Ik heb zelf meegemaakt hoe lastig het is wanneer je de 
Nederlandse taal niet spreekt

 

De missie van VIV is vrouwen met een taalachterstand Nederlands te leren in een laagdrem-
pelige omgeving. Daarnaast laat VIV ze kennis nemen van de Nederlandse samenleving. Het 
doel is deze vrouwen via taal- en ander algemeen vormend onderwijs zelfredzaam te maken en 
te stimuleren tot participatie. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de vrouwen en maat-
werk geleverd. VIV biedt verschillende taalprojecten aan: groepslessen, conversatiegroepen en 
een-op-een begeleiding. Ook verzorgt de organisatie fietslessen, computerlessen, crea-midda-
gen en andere activiteiten. VIV begeleidt beginners, gevorderden en gevorderden plus. Per jaar 
worden 140 vrouwen bereikt.

Coördinator Ada Cazac: “Ik kom zelf uit het buitenland. Ik heb daardoor zelf meegemaakt hoe las-
tig het is wanneer je de Nederlandse taal niet spreekt. Ik wil graag de barrière voor anderen klei-
ner maken en de drempel verlagen voor bijvoorbeeld een bezoek aan het gemeentehuis. Binnen 
onze organisatie zijn er veel vrijwilligers actief met een buitenlandse afkomst, wat zeer uniek 
is. De deelnemers zijn erg enthousiast, ze willen graag leren. Zowel de deelnemers als de vrijwil-
ligers ervaren de samenwerking als erg fijn.“

VIV
 - Begeleidt 140 anderstalige vrouwen
 - Focust op alle anderstalige vrouwen

 - Geeft een-op-een taalles en groepslessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   0164-247698 – E  v.i.v@home.nl – W  www.vivboz.nl
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 De vrijwilliger is vaak de enige met wie ze contact hebben 
buiten hun eigen gemeenschap

Stichting SamenSpraak Best ondersteunt veertig anderstaligen met verschillende taalactivitei-
ten. 32 Anderstaligen krijgen een-op-een taalcoaching van vrijwillige taalcoaches. Binnenkort 
start er een taalklas voor twaalf anderstaligen. In samenwerking met Welzijn Best-Oirschot 
wordt er wekelijks een taalcafé georganiseerd in Best. In principe helpt de organisatie iedereen 
die gemotiveerd is om Nederlands te leren. 

Coördinator Marike Lukkien: “Het doel van dit project is anderstaligen helpen zich beter te red-
den in de Nederlandse samenleving. Ook is het mooi dat ze nieuwe mensen leren kennen. Mijn 
drijfveer? Ik vind het heel belangrijk om mensen niet af te schrijven en dat er geen kloof tussen 
anderstaligen en Nederlanders ontstaat. Over het algemeen zijn de vrijwilligers heel enthousiast, 
de één wil liever iemand die al wat meer Nederlands spreekt, de ander wil juist liever iemand 
die nog aan het begin staat. Daar probeer ik rekening mee te houden bij het matchen. Voor de 
anderstalige is de vrijwilliger vaak de enige persoon met wie ze buiten hun eigen gemeenschap 
contact hebben. Over het algemeen zijn ze heel blij met hun coach en zijn ze bang dat de taalcoa-
ching stopt. We zorgen voor verbinding tussen mensen uit andere landen en Nederland. Dat is 
erg belangrijk voor de gemeenschap in Best. In samenwerking met Welzijn Best-Oirschot wordt 
er wekelijks een taalcafé georganiseerd in Best. Vluchtelingenwerk en de welzijnsorganisatie 
verwijzen veel anderstaligen naar ons door.”    

Stichting SamenSpraak Best
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles, groepslessen en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   0499-376878 – E  info@samenspraakbest.nl – W  www.samenspraakbest.nl



Het Begint met Taalnetwerk 27

SAMENSPRAAK DE ZALIGHEDEN

 Zowel vrijwilligers als anderstaligen zijn blij dat het project 
weer van start gaat

Nadat het taalproject jarenlang stil lag wordt het nu weer nieuw leven ingeblazen. Het doel is 
de zelfredzaamheid van anderstaligen te vergroten door een-op-een taalontmoetingen tussen 
Nederlandse vrijwilligers en medelanders tot stand te brengen. SamenSpraak richt zich op 
gealfabetiseerde anderstaligen. Het project zal actief zijn in drie gemeenten Bladel, Eersel en 
Reusel-de Mierden.

Coördinator Dolly van Rossem: “Nadat ik ruim vier jaar vrijwilligerswerk had gedaan bij Stichting 
Contour de Twern, besloot ik het taalproject in Bladel weer op te starten. Van jongs af aan heb ik 
al veel interesse in mensen uit andere culturen. Al heb ik soms het gevoel dat ze in Nederland 
als stiefkind worden behandeld. Zowel vrijwilligers als anderstaligen zijn blij dat het project weer 
van start gaat. We hebben nu via via al aanmeldingen van verschillende anderstaligen en ook veel 
oud-vrijwilligers staan te popelen om aan de slag te gaan. Een eerste bijeenkomst met vrijwilli-
gers heeft veel enthousiaste en inspirerende momenten opgeleverd, zodat we per 1 september 
2014 van start gaan. Er is contact gelegd met de intergemeentelijke sociale dienst.”

SamenSpraak De Zaligheden
 - Begeleidt anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die 

redelijk Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T   06-11801722 – E  samenspraakdezaligheden@gmail.com
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Het doel van SamenSpraak: samenleven, samen spreken

In oktober 2012 werd SamenSpraak bij Gilde de Baronie nieuw leven ingeblazen. Vrijwillige taalma-
tjes geven aan zo’n zestig anderstaligen een-op-een taalcoaching. Iedere anderstalige die een klein 
beetje Nederlands spreekt kan bij Gilde de Baronie terecht. Het project is gericht op conversatie.

Coördinator Désiré van den Berg: “Francis Morsink en ik zijn algemeen coördinator bij Samen-
Spraak. Wij verzorgen de intakegesprekken met de taalmaatjes, ook heb ik contact met Breda 
Taal, een samenwerkingsverband van zo’n twaalf organisaties die zich bezighouden met taalbe-
geleiding in Breda. Drie andere coördinatoren maken de matches. Het doel van SamenSpraak is 
‘samenleven, samen spreken’. Uiteindelijk hopen we dat de anderstaligen beter Nederlands leren 
spreken en ook iets over de cultuur leren. Mijn drijfveer? Ik heb jarenlang in een samenwerkings-
verband met een organisatie voor gehandicapten in Groningen en een soortgelijke organisatie in 
Oost-Europa gewerkt. Ik vind het leuk om mensen aan elkaar te verbinden. De anderstaligen vin-
den het erg prettig dat het project bestaat, we hebben weinig afhakers. Ook de taalmaatjes blijven 
aardig hangen. Wij zijn voor de gemeente Breda makelaars in vrijwilligerswerk. 

Gilde SamenSpraak De Baronie Breda
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

 Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   076-5615158 – E  montini@ziggo.nl – W  www.gildebaronie.nl
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Vrijwilligers vinden het fijn om anderen te helpen

De activiteit Taalmaatjes van Humanitas Regio Breda ondersteunt 52 anderstaligen met taal-
begeleiding. Er staan nog veel mensen op de wachtlijst. Humanitas regio Breda wil die in de 
komende drie jaar wegwerken. Elk jaar wordt een nieuwe coördinator aangenomen die weer 
tien nieuwe vrijwilligers en anderstaligen begeleidt. De organisatie gaat uit van de beginsituatie 
van de anderstalige. Er wordt een-op-een lesgegeven bij de anderstalige thuis. 

Voorzitter Humanitas Breda Hans Dirks: “We hopen bij te dragen aan de taalbehoefte van de 
anderstalige. We werken daarbij samen met negen andere organisaties: Gilde Breda, SNV Brabant 
Centraal, Taalles Olympia, Buurtsalon Linie, Taalbus, Breda Actief, de bibliotheek en de Volksuni-
versiteit Breda.” Eén van de vrijwillige coördinatoren Gerarda Wenehenubun over het project: “Na 
vier jaar taalmaatje te zijn geweest, leek de leidinggevende functie van vrijwillige taalcoördinator 
mij een uitdaging. Deelnemers zijn heel blij dat ze voor een jaar thuis Nederlandse les kunnen krij-
gen en dat ze daarbij zelf veel inspraak hebben. Van vrijwilligers merk ik dat ze het fijn vinden dat ze 
anderstaligen kunnen helpen en dat ze, net als ikzelf, geïnteresseerd zijn in andere culturen.”

Humanitas Regio Breda
 - Begeleidt 52 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een thuisles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T   076-5614693 – E  taalmaatjes.breda@humanitas.nl – W  www.humanitas.nl/afdeling/breda



30

 Drie keer per jaar organiseren we ‘het eethuis’, een enorm 
succes!  

1,5 Jaar geleden is Gilde SamenSpraak Bunnik samengegaan met Vluchtelingenwerk Bun-
nik. 80% Van de doelgroep die met het taalproject meedoet is op dit moment vluchteling of 
oud-vluchteling. SamenSpraak biedt anderstaligen een-op-een taalcoaching thuis of tijdens uit-
tjes bijvoorbeeld een theatervoorstelling. Op dit moment zijn er 25 koppels actief. Het is belang-
rijk dat mensen een eigen plekje in de Nederlandse samenleving kunnen vinden en deel uitma-
ken van de Nederlandse gemeenschap. De gemeente draagt de stichting een warm hart toe.

Coördinator Mariska Reijmerink: “Naast coördinator ben ik ook docent Engels en weet ik hoe 
belangrijk taal is. Anderstaligen zijn, bij wijze van spreken, onze buren, het is belangrijk dat ook 
zij worden opgenomen in de samenleving. Drie keer per jaar wordt ‘het eethuis’ georganiseerd 
waarbij zowel vrijwilligers als anderstaligen een maaltijd meenemen. Dit is een enorm succes. 
Ik zie de mensen weer met blije gezichten vertrekken. Anderstaligen noemen ‘het eethuis’ een 
feest! De meeste taalcoaches doen het werk al jaren en zijn erg betrokken en enthousiast. Het 
mooie is dat er uit de koppelingen veel vriendschappen ontstaan.”

Gilde SamenSpraak Bunnik/VW Bunnik
 - Begeleidt 25 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een thuisles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   030-6570700 – E  mariskareijmerink@xs4all.nl
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Het uitje naar vestingstad Naarden was een succes

In de gemeentes Naarden-Bussum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren doen zo’n zestig ander-
staligen mee aan het taalcoachproject van Gilde Gooi-Noord. Veel anderstaligen krijgen een-op-
een taalcoaching vaak gedurende één jaar gericht op conversatie. Ook is er eens per week een 
taalcafé in Bussum. Het plan is om in samenwerking met de bibliotheek nog een taalcafé op te 
richten in Huizen.

Coördinator Els Klinkert: “Ons doel is zoveel mogelijk mensen helpen om de Nederlandse taal en 
de cultuur te leren kennen. Ook helpen we mensen in te burgeren, bijvoorbeeld door ze te onder-
steunen met het inburgeringsexamen. Ik vind het erg leuk om met mensen van verschillende 
culturen om te gaan. Vanuit mijn oude beroep als logopedist heb ik ook zeker iets met taal. Ik doe 
dit werk samen met twee andere coördinatoren. Anderstaligen en vrijwilligers zijn erg enthousi-
ast, anderstaligen willen het liefst dat het taalcontact helemaal niet stopt. Dan zouden we echter 
geen vrijwilligers aan nieuwe taalmaatjes kunnen koppelen. Twee keer per jaar organiseren we 
ook bijeenkomsten of trainingen voor de hele groep vrijwilligers. Het uitje van het taalcafé naar 
de vestingstad Naarden (zie foto) was een groot succes. Zowel voor anderstaligen als vrijwilligers 
geldt ‘hoort zegt het voort’, zo sluiten er weer nieuwe mensen aan bij Gilde Gooi-Noord.”

Stichting Gilde Gooi Noord 
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 
 - Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   035-6936121 - E  info@gildegooinoord.nl – W  www.gildegooinoord.nl
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Wij zien dat sommige koppels uiteindelijk vrienden worden  

Stichting Welzijn Castricum heeft drie taalprojecten. Bij het project SamenSpraak wordt weke-
lijks afgesproken om Nederlands te spreken. Hiermee heeft Stichting Welzijn Castricum het 
afgelopen jaar vijftig anderstaligen bereikt. Daarnaast wordt er eens per maand een ontmoe-
tingsbijeenkomst georganiseerd waarbij een thema centraal staat, ieder koppel wordt hiervoor 
uitgenodigd. Hierbij zijn gemiddeld 140 personen aanwezig. Via het project ‘voorlezen aan kin-
deren met een taalachterstand’ worden wekelijks 24 kinderen voorgelezen. Iedere anderstalige 
kan meedoen bij Gilde Castricum. 

Coördinator Tineke Moll-Twisk:”Het doel van onze projecten is dat men integreert in de Neder-
landse cultuur en taal. Het idee is dat de koppels kennis nemen van elkaars cultuur en van elkaar 
kunnen leren. Met de gemeente wordt goed samengewerkt, het project wordt gewaardeerd. Ik vind 
het belangrijk dat verschillende culturen elkaar leren kennen en begrijpen, waardoor er begrip voor 
elkaar ontstaat. Wij zien dat sommige koppels uiteindelijk vrienden van elkaar worden.” 

Stichting Welzijn Castricum
 - Begeleidt 190 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   0251 - 65 65 62 – E  t.moll@welzijncastricum.nl – W  www.welzijncastricum.nl 
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Je ziet mensen echt opbloeien door de lessen  

Wekelijks worden er bij Participe taallessen gegeven aan twaalf groepen met anderstaligen uit alle 
windstreken. Het niveau waarop Nederlands wordt gesproken verschilt per groep. Vrijwilligers 
begeleiden de groepen. De groepen richten zich op de conversatie van het Nederlands. Anderstali-
gen die nog geen Nederlands spreken worden eerst doorverwezen naar ROC Mondriaan.

Sociaal werker Peter van Lopik: “Het doel van de groepslessen is participatie van anderstaligen 
in de Nederlandse samenleving door middel van taal. De groepslessen zijn één van de projecten 
die ik samen met mijn collega Nawal Kadhim coördineer. Je ziet mensen echt opbloeien door de 
lessen, dat vind ik heel mooi. De vrijwilligers die de groepslessen geven zijn zeer gemotiveerd en 
brengen mensen dichter bij elkaar. Ook het sociale aspect is van belang, de vrijwilligers stimu-
leren de anderstaligen om elkaar ook na de les op te zoeken. Dat doen ze door jaarlijkse uitjes 
te organiseren, sommige groepen eten ook met elkaar en één mannengroep sjoelt samen. Veel 
anderstaligen zijn erg gemotiveerd om mee te doen. Voor anderen is deelname aan het parti-
cipatietraject verplicht. Je ziet verschil in inzet, toch zie je dat veel anderstaligen die verplicht 
meedoen ook enthousiast worden als ze aan de slag gaan in een groep.  

Participe Delft
 - Begeleidt 90 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die niet of nau-

welijks Nederlands spreken

 - Geeft groepslessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T   015 - 76 00 180 – E  conversatielessen@breedwelzijndelft.nl  – W  www.breedwelzijndelft.nl
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 Vrijwilligers hebben nog contact met anderstaligen waar ze 
twee jaar geleden Nederlands aan gaven

Gilde Delft biedt een-op-een taalcoaching gericht op converseren aan 48 anderstaligen. Eén 
vrijwilliger, tevens oud-docent Frans, begeleidt vier anderstaligen in een groepje. Anderstaligen 
die Nederlands op basisniveau spreken kunnen deelnemen aan SamenSpraak in Delft.

Coördinator Anneke Kaiser: “Het doel van dit taalproject is anderstaligen een stapje verder hel-
pen en advies geven over wat ze hierna kunnen gaan doen. Vaak gaat het dan over vrijwilligers-
werk, want voor veel anderstaligen is het lastig om een baan te vinden. Taalvrijwilligers hebben 
dankzij dit project ook een doel, ze zijn nuttig bezig met een leuke activiteit. Dat is ook mijn drijf-
veer voor dit project. Ik vind het leuk om met administratie bezig te zijn, dat deed ik in mijn vorige 
baan ook. Er is veel dankbaarheid van anderstaligen. Ze zijn erg blij met dit werk, er ontstaan 
veel vriendschappen. Sommige vrijwilligers hebben nog steeds contact met anderstaligen waar 
ze twee jaar geleden Nederlands aan gaven. Zo kreeg ikzelf een foto van de babykamer van een 
Indiaas stel, dat waren zulke bijzondere mensen.” 

Gilde SamenSpraak Delft
 - Begeleidt 48 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die 

redelijk Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   06 - 52 415 736 – E  gilde@online.nl – W  www.gildedelft.nl/samenspraak
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 Doel is dat mensen met een verschillende achtergrond 
 elkaar accepteren en respecteren

 

Stichting Inburgering & Integratie is een multicultureel centrum, voor Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum, waar mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten. De stichting stimu-
leert, het opbouwen van contacten, meedoen aan activiteiten en Nederlands leren. Stichting 
Inburgering & Integratie biedt verschillende taalactiviteiten, namelijk groepslessen op verschil-
lende niveaus, het taalcafé en een-op-een thuislessen.

Coördinator Marieke van Dijk: “Het doel van de sociale integratie is volgens Stichting Inburgering 
& Integratie dat mensen, met een verschillende achtergrond, elkaar accepteren en respecte-
ren. Voor deze aspecten van integratie is het verwerven van kennis van de Nederlandse taal een 
belangrijke voorwaarde. Stichting Inburgering & Integratie werkt met autochtone en allochtone 
vrijwilligers. Dat maakt het vrijwilligerswerk en de deelname aan activiteiten zo afwisselend en 
boeiend.”

Stichting Inburgering & Integratie
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een thuisles, groepsles en taalcafé
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   0596 - 63 10 00 – E  info@sii.nu – W  www.sii.nu
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 Doel is de zelfredzaamheid te vergroten door een 
 verbeterde kennis van de Nederlandse taal en cultuur

Gilde ’s-Hertogenbosch heeft twee taalprojecten, Taalmaatje en Samentaal, waarbij vrijwilli-
gers actief zijn bij het verbeteren van de spreekvaardigheid of als ondersteuner bij het leren 
van de Nederlandse taal. In het Bossche Taalnetwerk is Gilde ’s-Hertogenbosch een van de acht 
partijen die samenwerken om zo veel mogelijk anderstaligen de kans te geven gratis en laag-
drempelig taalondersteuning te krijgen en Nederlandse taalles te volgen.

Bij het project Taalmaatje helpen Gilde vrijwilligers anderstaligen, die het Nederlands nog niet vol-
doende beheersen, door middel van een-op-een taalcoaching gericht met converseren. Het doel is de 
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen te vergroten door een verbeterde kennis van de Nederlandse 
taal en cultuur. Eenmaal per week gedurende één a twee uur zijn anderstalige en vrijwilliger samen 
met de Nederlandse taal bezig. Voor Samentaal ondersteunen Gilde vrijwilligers docenten van het 
Koning Willem 1 College bij het geven van taalles aan groepen anderstaligen. Het kennisniveau van de 
cursisten in een groep is zo verschillend (van analfabeten tot hoog opgeleiden) dat er in diverse kleine 
groepjes met extra begeleiding gewerkt wordt. In ’s-Hertogenbosch kunnen zo’n 13.000 mensen niet 
lezen en schrijven of spreken weinig of geen Nederlands. Doordat de landelijke overheid bezuinigt op 
taallessen wordt het voor velen van hen moeilijk om voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal te 
verwerven. Acht organisaties, waaronder de Gemeente ’s-Hertogenbosch en Gilde ’s-Hertogenbosch, 
hebben daarom de handen ineen geslagen en vormen het Bossche Taalnetwerk.

Gilde SamenSpraak Den Bosch
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en groepsles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   073 - 68 91 033 – E  spraak@gildedenbosch.nl – W  www.gildedenbosch.nl
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 Nu heb ik voldoende zelfvertrouwen om Nederlands te 
 spreken met bijna iedereen!

Het spreekniveau van anderstaligen die willen meedoen met SamenSpraak Den Haag moet 
minimaal A1 zijn. Analfabeten worden naar een speciale instantie doorverwezen. Momenteel 
staan er 240 anderstaligen ingeschreven bij SamenSpraak Den Haag. SamenSpraak Den Haag 
werkt bijna altijd een-op-een. Een heel enkele keer zijn er gesprekken met ‘een stel’. Er is 
iedere maand een goed bezocht SamenSpraakcafé.

Coördinator Ellie Christoffersen:” Het doel van SamenSpraak Den Haag is anderstaligen helpen met 
Nederlands spreken zodat ze zich hier meer thuis voelen. Mijn persoonlijke drijfveer om dit werk 
te doen is dat ik het leuk vind om met een groep collega’s samen te werken aan een goede zaak. 
Het project bevordert de integratie binnen de gemeente Den Haag. De anderstaligen voelen zich 
gesteund en vrijwilligers hebben interessante contacten die de anderstaligen weer goed van pas 
komen. Zo vertelde de Amerikaanse Katie Macoy me nadat ze een jaar een taalcoach had gehad: “Nu 
heb ik voldoende zelfvertrouwen om Nederlands te spreken met vrienden van mij, docenten, win-
kelmedewerkers...vrijwel met iedereen!” De Pakistaanse Komal Wqas zei: “Het is nu drie maanden 
en ik heb heel veel geleerd van mijn taalcoach. De vrijwilliger was verpleegkundige geweest, daarom 
had ze mij met de typische medische termen geholpen. Zij gaat met mij het hele jaar oefenen.”

Gilde SamenSpraak Den Haag
 - Begeleidt 240 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T   070 - 356 12 81 – E  samenspraakdenhaag@gmail.com – W  www.gildedenhaag.nl
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 De gemeente Den Haag hecht belang aan het werk van Taal aan 
Zee en subsidieert daarom een groot deel van de organisatie  

 

Taal aan Zee is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie die educatief aanbod voor 
geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of 
laaggeletterden verzorgt. Het doel is de zelfredzaamheid van de deelnemers te versterken en 
de drempel om mee te doen in de samenleving te verlagen. De lessen zijn vaak maatwerk: les 
aan huis, in de buurt en groepsgewijs op de centrale locatie. Ruim 250 vrijwilligers verzorgen de 
educatieve activiteiten van Taal aan Zee. Op jaarbasis worden zo’n 800 anderstaligen bereikt. 

Directeur Ingrid Suasso: “Taal is ontzettend belangrijk. Het is zo langzamerhand bijna een cliché, 
maar taal is de sleutel tot participatie. Het beheersen van de taal is een voorwaarde om je te 
ontwikkelen en mee te kunnen doen. De kracht van Taal aan Zee is de persoonlijke benadering 
van de deelnemers door zeer betrokken vrijwilligers die plezier hebben in hun werk. Taal aan Zee 
bestaat sinds 1 januari 2014 en is voortgekomen uit een fusie van de stichtingen OBV en Wereld-
venster. Taal aan Zee bereikt een doelgroep van kwetsbare anderstaligen die elders in Den Haag 
niet bereikt wordt. Het gaat in alle gevallen om anderstaligen die door hun persoonlijke omstan-
digheden niet in het reguliere aanbod terecht kunnen. De gemeente Den Haag hecht belang aan 
het werk van Taal aan Zee en subsidieert daarom een groot deel van de organisatie.”

Taal aan Zee
 - Begeleidt 800 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen die redelijk 

 Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles en groepsles
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   070 - 34 56 005 – E  info@taalaanzee.nl – W  www.taalaanzee.nl
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Het project draagt bij aan het doorbreken van eenzaamheid

Taalklik is gehuisvest in ROC Kop van Noord-Holland. Het taalproject verzorgt een-op-een taal-
begeleiding en taalcoaching in lesgroepen aan honderd anderstaligen. Zo wordt er in groepen 
les gegeven bij het internationaal vrouwencentrum en het buurthuis. Sommige vrijwilligers 
assisteren op het ROC. In principe kan iedere anderstalige deelnemen aan het project. Als men-
sen getraumatiseerd zijn of verstandelijke beperkingen hebben worden ze doorverwezen.

Coördinatoren Yvonne Simon-Nillesen en Pia Koning-Appelman: “Het doel is het isolement van 
anderstaligen doorbreken en deelneming aan de maatschappij bevorderen. Het project draagt 
voor veel mensen al bij aan het doorbreken van de eenzaamheid. Ook voor mensen die niet kun-
nen meedoen met een inburgeringscursus is dit project een uitkomst. We krijgen energie van het 
enthousiasme van de vrijwilligers en de deelnemers. Het is leuk om met mensen te werken en 
blije gezichten te zien. We bieden onze vrijwilligers één keer per jaar een training aan. Er is veel 
behoefte aan een project dat het isolement van mensen verbreekt. Dit project betekent veel voor 
de maatschappij, mensen worden minder ziek en ervaren minder stress doordat ze meer sociale 
contacten hebben. Laatst hadden we ook een ochtend besteed aan ‘een gesprek voeren met de 
tandarts’, daar waren anderstaligen heel blij mee.”

Taalklik
 - Begeleidt 100 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T   0223 - 61 12 66 – E  pkoning@rockopnh.nl, ysimon@rockopnh.nl – W  www.rockopnh.nl
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 Nu ik niet meer betaald, maar vrijwillig coordinator ben zit 
er meer schwung in

Huis der Taal wordt volledig gerund door vrijwilligers en biedt aan 75 anderstaligen een-op-
een taalbegeleiding. Het taalproject gebruikt een effectieve intakemethode: een pool van vijf 
getrainde intakers zorgt voor succesvolle matches. Ook analfabeten kunnen meedoen, het gaat 
dan om het verbeteren van de mondelinge communicatie. De enige voorwaarde die Huis der Taal 
stelt is dat anderstaligen enigszins aanspreekbaar zijn, zodat er (eenvoudige) communicatie 
mogelijk is met het taalmaatje.

Coördinator Germaine Trooster: “Veel anderstaligen willen hun Nederlands verbeteren; we hoeven 
nooit te werven. Die motivatie willen we belonen, als na het intakegesprek duidelijk is dat een ander-
stalige ruimte in hoofd, hart en in de week heeft, gaan we matchen. We hebben dus een lage drempel 
en daardoor zijn de bewoners van Huis der Taal erg divers. Toen per 2013 de subsidie stopte, zijn mijn 
collega Hanneke Nutbey en ik doorgegaan als coördinator, maar dan vrijwillig. Nu zit er meer schwung 
in. Vrijwilligers weten dat wij het werk nu ook vrijwillig doen en we merken dat mensen daardoor nog 
meer betrokken zijn. We hebben twee keer per jaar een gezamenlijke activiteit voor de koppels, een 
Zomerfeest en een Kookavond. Op de laatste Kookavond hebben we met zeventig man een driegan-
genmenu bereid en gegeten! Sinds maart 2013 heeft Huis der Taal onderdak gevonden bij de Biblio-
theek Deventer. Inmiddels werken we op allerlei vlakken samen, van formeel (de bibliotheek is onze 
rechtspersoon zodat we gaan stichting hoefden op te richten) tot praktisch (bijvoorbeeld als partner in 
het Taal-digi-Punt). De bibliotheek is een logische partner; het gaat om taal, contact en communicatie.” 

Huis der Taal
 - Begeleidt 75 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T   0570 - 67 57 00 – E  gtrooster@obdeventer.nl of hnutbey@obdeventer.nl – W  www.huisdertaal.nl
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 Het is belangrijk dat iedereen een plekje kan vinden in onze 
maatschappij

Door Gilde Dordrecht wordt een-op-een taalbegeleiding gegeven aan gemiddeld 52 anderstali-
gen. Om deel te mogen nemen moeten de anderstaligen een simpel gesprekje kunnen voeren. 
Vaak volgen de deelnemers een inburgeringscursus en doen ze daarnaast mee aan het Samen-
Spraak taalproject. Gilde SamenSpraak Dordrecht is in gesprek met de plaatselijke bibliotheek 
om tot een vruchtbaar samenwerkingsverband te komen.

Coördinator Hester Brüggemann: “Het streven van Samenspraak Dordrecht is anderstaligen 
zodanig in hun taalvaardigheid te begeleiden, dat deze mensen goed kunnen gaan functioneren 
in de Nederlandse samenleving. Ik vind het leuk om met mensen uit verschillende culturen om 
te gaan. Je gaat er genuanceerder door denken. Je hoort achtergrondverhalen van mensen uit 
oorlogsgebieden, zoals Afghanistan, Syrië, Irak. Vroeger heb ik veel gereisd. Het is leuk en ook 
belangrijk, dat je veel verschillende contacten onderhoudt in de samenleving. De koppels spre-
ken afwisselend af bij de anderstalige en de vrijwilliger thuis. Dat wordt als erg nuttig en leuk 
ervaren. Ik heb een vaste groep vrijwilligers, die dit werk heel interessant vindt. De match is erg 
belangrijk: ik let altijd op iemands lichaamstaal en interesses. Zo had ik een tandarts uit Irak, die 
nu is gepromoveerd aan de universiteit Groningen. Hij had een heel goede vrijwilliger-begeleider 
getroffen, die hem een heel eind op weg heeft geholpen. Dit was echt een geweldig mooie match. 
Het is uiterst belangrijk dat iedereen een plekje kan vinden in onze maatschappij!”

Gilde SamenSpraak Dordrecht
 - Begeleidt 52 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die 

redelijk Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   078 - 61 43 749 – E  samenspraak9@gilde-dordrecht.nl – W  www.gilde-dordrecht.nl
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 Vrijwilligers halen veel voldoening uit de vorderingen die 
een anderstalige maakt

De doelgroep van Welkom-Taalcoach, het taalprogramma van M.O.S., bestaat uit iedereen die  de 
Nederlandse taal niet machtig is. Wel moet je je verstaanbaar kunnen maken in bijvoorbeeld Engels 
of een andere taal. Ik heb een Italiaanse gekoppeld aan een taalcoach die Italiaans spreekt. Gemid-
deld genomen zijn er zo rond de vijftien deelnemers actief met een taalcoach. Ook is er tweewekelijks 
een praathuis met soms wel 23 deelnemers en een duaal traject. Dat laatste is in samenwerking met 
het Friesland College, voor anderstalige vrouwen die de inburgeringscursus hebben gedaan. Zij krij-
gen één dagdeel Nederlands les en één dagdeel voorlichting over diverse instanties als de GGD etc.

Coordinator Vera de Bruijn: “Het doel is zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om te par-
ticiperen in de maatschappij. Wanneer dit niet ‘zomaar’ kan, biedt onze organisatie ondersteuning 
zodat iedereen uiteindelijk wel kan participeren. Zo ga ik met de cursisten naar instanties (ver-
pleeghuis,verloskundigenpraktijk, etc.) toe voor een rondleiding en voorlichting. Ik ben van mening 
dat je de kans op gelijke kansen voor allochtone bevolkingsgroepen vergroot door ondersteuning 
te bieden bij het leren van de taal. Overigens vind ik het contact met Nederlanders en daardoor ook 
met onze cultuur net zo belangrijk. Verder is mijn drijfveer ook de kennis die ik opdoe over andere 
culturen. Deze kennis kan ik weer overdragen aan anderen. De vrijwilligers vinden het contact met 
deze anderstaligen een verrijking. Ook zij zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Verder halen zij 
veel voldoening uit de vorderingen die een anderstalige maakt tijdens de koppelingsperiode. Veel 
anderstaligen zeggen dat zij door de ondersteuning van een taalcoach de taal beter hebben kunnen 
leren en meer weten over de Nederlandse cultuur. Dit maakt participeren een stuk makkelijker.”

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.)
 - Begeleidt 38 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles, duaal traject en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T   0512 - 51 55 98  – E  V.deBruijn@mosweb.nl – W  www.mosweb.nl
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Ons doel is het vergroten van de taalvaardigheid

Dankzij het taalproject Samenspraak brengt Coherente Nederlandstalige en anderstalige 
bewoners uit de gemeente Ouder-Amstel (Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht) dichter bij 
elkaar. Dit informele contact geeft zo’n dertig anderstaligen de mogelijkheid om op een onge-
dwongen manier een-op-een  Nederlands te leren praten. Daarnaast zijn er nog veel meer men-
sen die al vijf of zes jaar bij elkaar komen om te oefenen. Zij kunnen het goed met elkaar vinden 
en zijn maatjes gebleven. Alle anderstaligen uit de gemeente Ouder-Amstel zijn welkom.
 
Coördinator Wietske Dikkers: “Ons doel is het vergroten van de taalvaardigheid. Dit jaar hebben 
we drie anderstaligen, die ooit zelf meededen aan het project, gekoppeld aan anderstaligen. Die 
drie mensen zeggen: Ik ben zo goed geholpen, nu wil ik zelf anderen helpen.” Wietske krijgt er 
energie van om te zien hoeveel mensen gelukkig worden of zijn doordat ze de taal leren. Wietske: 
“Ook is het voor de anderstalige heel belangrijk om iemand te kennen in de omgeving. Het is 
fijn omdat er iemand is die jou helpt. Veel anderstaligen zijn blij met dit project, al wordt er bij 
sommigen erg op aangedrongen vanuit scholen. Je merkt dan dat de motivatie anders is dan bij 
mensen die uit zichzelf komen. Vrijwilligers vinden het een mooi project, maar soms is het ook 
moeilijk als iemand geen woord Nederlands spreekt. Wij proberen dan te helpen door ideeën aan 
te dragen. Het mooie is dat anderstaligen op een ontspannen manier wegwijs worden gemaakt in 
de samenleving en zelf mogen aangeven wat ze willen.”

Coherente
 - Begeleidt 30 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T   020 - 69 93 164  - E  w.dikkers@coherente.nl – W  www.coherente.nl
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 Wij vormen een schakel in een traject van een deelnemer op 
weg naar een completer leven

Alifa gaat voor vitale burgers in een vitale stad. Dat kan niet zonder taal. Daarom wordt de 
ketenaanpak van Taal in Actie ingezet. Te weten, Taal aan Huis, Taal in de Wijk, Taal in de Stad en 
Taal en verder. Het project telt momenteel 250 actieve deelnemers en dit aantal groeit weke-
lijks. Taal in de Stad wordt ingevuld met Het Praathuis in de bibliotheek, een inloopactiviteit, 
waar het accent ligt op spreken en luisteren. 

Coördinator Frea de Haan: “Wij leveren een bijdrage aan die vitale stad door iedereen met een 
taalvraag te bedienen en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn of haar taalvaardigheden te 
verbeteren. Wij vormen een schakel in een traject van een deelnemer op weg naar een comple-
ter leven. Waarin het isolement wordt doorbroken en verbindingen met de samenleving kunnen 
worden gelegd. De start van het Taalpunt was tegelijk de start van een brede samenwerking rond 
taal.Partners zijn Stichting Lezen & Schrijven, de gemeente en de Powercentra, ROC, Volksuni-
versiteit en de Bibliotheek. Het Taalpunt heeft een 1-loketfunctie voor deelnemers, vrijwilligers 
en professionals. Deelnemers profiteren van de samenwerking tussen formele en informele 
aanbieders. Korte lijnen en snelle doorverwijzing. De stedelijke en regionale samenwerking + de 
ketenaanpak vormen een goede basis voor goede resultaten.”

ViTaal Enschede
 - Begeleidt 250 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles en groepslessen
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  053 - 433 91 54 – E  f.dehaan@alifa.nl – W  www.alifa.nl
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 We proberen mensen hun waardigheid te bieden en hen niet 
in hokjes te stoppen

Tussen de vijf en tien anderstaligen krijgen een-op-een taalondersteuning bij Stichting Pinel. 
Vaak spreken de anderstaligen wel op basisniveau Nederlands. Pinel werkt met een vrijwilli-
gerscentrale, als iemand zich aandient dan zoeken wij daar een vrijwilliger bij. Iedereen kan 
eigenlijk bij ons terecht. We bieden taaltrajecten op maat. We spelen in op de wensen van de 
anderstaligen en de vrijwilligers.

Algemeen coördinator Janny van Wijk-Van den Bosch:” Wij willen mensen zich beter in hun vel 
laten voelen. Taal kan daarbij een barrière zijn. Iedereen wil uiteindelijk toch aan het werk. Ik krijg 
energie van alle mensen die ik heb leren kennen door dit project. Ze komen voor taal, maar we 
zorgen ook voor een vervolg hierop bijvoorbeeld door ze vrijwilligerswerk aan te bieden. Zo werken 
hier veel anderstaligen bij Pinel. Ik denk dan altijd: “Lekker dat we iemand verder hebben kunnen 
helpen.” Ik word er zelf ook wijzer van. Hier doe ik kennis van andere mensen op die ik niet zou ont-
moeten als ik thuis zat. De anderstaligen worden er gelukkig van dat ze naast de taal ook ons leren 
kennen. We proberen mensen hun waardigheid te bieden en hen daarbij niet in hokjes te stoppen. 
Ook mensen die ons niet nodig hebben zijn welkom, zo ontstaat er een mooie mix van mensen.”   

Stichting Pinel
 - Begeleidt 10 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

 Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0341 - 56 02 68 – E  info@stichtingpinel.nl – W  www.stichtingpinel.nl
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 Als vrijwilligers na anderhalf jaar stoppen met de taalon
dersteuning blijven er hele leuke vriendschappen bestaan

Gilde SamenSpraak Geldrop biedt taalondersteuning aan tien anderstaligen. Ooit is het project 
ontstaan met het oog op een-op-een begeleiding bij conversatie. De tendens is echter dat er 
steeds meer begeleiding wordt gegeven dan alleen bij spreken. De meeste anderstaligen die bij 
SamenSpraak aankloppen spreken al een beetje Nederlands. Gilde SamenSpraak huist in het 
pand van welzijnsorganisatie LEV-groep waar ook groepslessen worden gegeven.

Coördinator Hanneke Koel: “Ons doel is mensen helpen om zich beter verstaanbaar te maken en 
de cultuur beter te leren kennen. Mijn persoonlijke drijfveer? Ik heb altijd in het basisonderwijs 
gewerkt, ook als interne begeleider. Toen ik met vervroegd pensioen ging ben ik bij SamenSpraak 
begonnen en ging ik conversatiegroepen geven bij de LEV-groep. De oud-coördinator ging met pen-
sioen en toen heb ik het stokje van hem overgenomen. Als vrijwilligers na anderhalf jaar stoppen 
met de taalondersteuning blijven er hele leuke vriendschappen bestaan. De anderstaligen stellen 
de taalondersteuning erg op prijs. Binnenkort ga ik met iemand van Vluchtelingenwerk samen een 
project opstarten. Dan vragen we vrijwilligers of ze zich liever enkel als taalmaatje met conversatie 
bezighouden of dat ze meer als taalcoach met ondersteuning van inburgeraars aan de slag willen. 
Ik hoor van veel mensen uit Geldrop dat ze het heel bijzonder vinden dat wij dit werk doen.” 

Gilde Samen Spraak Geldrop
 - Begeleidt 10 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

 Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  040 - 286 75 25  – E  gildesamenspraak@hotmail.com
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Platform allochtonen  
Geleen Breed

 

 Wij ondersteunen anderstaligen zodat ze zelf hun weg 
 kunnen vinden in Geleen en Sittard

Platform allochtonen Geleen Breed verzorgt een-op-een taalondersteuning aan zestien ander-
staligen en conversatielessen in groepen voor 24 anderstaligen. Het Platform doet meer dan 
taalondersteuning, ook mensen met vragen over bijvoorbeeld leerlingvervoer voor hun kinde-
ren, een cursus fietsen of het vinden van vrijwilligerswerk kunnen er terecht.
 
Coördinator Hejer Harzi: “Wij zijn een wegwijzer op het gebied van taal en andere maatschappelijke 
vragen. Sommige anderstaligen hebben een inburgeringscursus gehad, maar vertellen mij: “Ik ken 
de woorden ‘hallo’ en ‘hoe laat is het?’, maar hoe kan ik met mijn buurvrouw praten?” Onze taalon-
dersteuning vult dat gat op. Ik ben zelf buitenlandse en heb hier de mooie jaren ’80 beleefd. Nu zie ik 
een verharding van de maatschappij. Als ikzelf niet was opgevangen door vrijwilligers, weet ik niet 
wat ik had moeten doen. Mijn man werkte in ploegendiensten, ik zat thuis zonder familie met een 
klein kindje. Je voelt je heel eenzaam en alleen. Ik heb mij kunnen ontwikkelen, die mogelijkheid wil 
ik anderen ook bieden. Dit werk doen we niet voor onszelf, maar voor onze medemens. Daar ben ik 
trots op. Gouverneur Bovens van Limburg is hier langs geweest, hij was onder de indruk en zei: “Ik 
heb de wereld gezien bij jullie.” We lopen aan  tegen de financiering van bepaalde zaken, vrijwilli-
gers maken bijvoorbeeld kopieerkosten. Helaas hebben we daarvoor te weinig geld.”

Platform allochtonen Geleen Breed
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0512 - 51 55 98 of 06 - 30 362 486 – E  harzi@kpnmail.nl 
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 Ontzettend bijzonder is dat een voormalig cliënt zich op dit 
moment inzet als taalcoach!

SamenSpraak bestaat inmiddels 10 jaar en is een hoofdactiviteit van Gilde de Bevelanden. Dit 
project brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar door de Nederlandse taal en cultuur 
te delen. Over het algemeen bestaat de doelgroep uit vluchtelingen. Het aanbod varieert tussen 
anderstaligen die analfabeet zijn of een klein beetje Nederlands spreken. Op dit moment zijn er 
achttien koppels actief, er wordt veel rekening gehouden met de interesses van de anderstalige 
en de vrijwilliger.

Coördinator Lou van Erp voert al geruime tijd zijn werk met passie uit. Belangrijk vindt hij het 
om een anderstalige een basis te geven waardoor die ander zich vertrouwd gaat voelen met de 
Nederlandse taal. Gilde SamenSpraak de Bevelanden is voor vijf gemeenten actief, zij leveren 
allemaal subsidie voor het project. Lou’s drijfveer om dit werk uit te voeren is dat hij graag zijn 
ervaringen en kennis wil overdragen aan anderstaligen. Zowel anderstaligen als taalcoaches 
worden enthousiast en gelukkig van SamenSpraak. Lou: “Ontzettend bijzonder is dat een voor-
malig cliënt zich op dit moment inzet als taalcoach!” 

‘t Gilde de Bevelanden
 - Begeleidt 18 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0113 - 21 50 90 – E  samenspraak@gildedebevelanden.nl – W  www.gildedebevelanden.nl 
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 Dankzij dit project hebben mensen een plek om naartoe te 
gaan

Het project Humanitas Internationaal Vrouwen Contact werd geboren toen Welzijnsorganisa-
tie Staerk stopte met haar taalactiviteiten. De gemeente Gorinchem vroeg Humanitas om deze 
activiteit over te nemen. In totaal komen ongeveer vijftig buitenlandse vrouwen één of meerdere 
ochtenden bijeen voor taalondersteuning. Het Nederlandse taalniveau is over het algemeen 
laag. Ook is er een discussiegroep voor hoogopgeleide anderstaligen. Zij lezen vervolgens voor 
aan kinderen op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.
 
Coördinator Lia Bakker: “Ik krijg er energie van als ik naar die groep kijk, vaak loop ik even binnen. 
De groepslessen worden gegeven door twee leesvrouwen en twee gastvrouwen. De gastvrou-
wen zijn oud-deelnemers van het project die al iets verder zijn. Zij zijn de beste ambassadeurs die 
je kunt hebben, nieuwe anderstaligen voelen zich gelijk op hun gemak, vaak spreekt één van de 
gastvrouwen ook al de taal van nieuwe deelnemers. Als één van de deelnemers even vastloopt gaat 
een gastvrouw ernaast zitten. In de discussiegroep worden onderwerpen als ‘de verkiezingen in 
Nederland’, maar ook bijvoorbeeld ‘de overgang’ besproken. De deelnemers zijn heel blij met het 
project en komen vrij trouw langs. Sommigen wonen drie keer per week een groepsles bij. Voor 
veel vrouwen is dit het enige contact buiten hun gezin. Dankzij dit project hebben mensen een plek 
om naartoe te gaan. Met uitzondering van Australië hebben we uit elk werelddeel deelnemers.”

Humanitas Gorichem
 - Begeleidt 50 anderstalige vrouwen
 - Focust op alle anderstalige vrouwen

 - Geeft groepslessen en taalcafé
 - Werkt met een beperkte betaalde staf

Contact:  T  06 - 35 118 661 – E  gorinchem@humanitas.nl – W  www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem
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 Wij vullen een leemte in en trekken deelnemers aan uit het 
hele Groene Hart

Stichting Taalontmoeting is er voor alle anderstaligen of ze nu wel of niet een opleiding hebben 
gevolgd of juist een academische achtergrond hebben. De deelnemers willen in de samenleving 
participeren en zien de taal daarbij als belangrijkste hulpmiddel. Deze mensen hebben niet de 
financiële middelen om een cursus Nederlands bij een opleidingsinstituut te betalen. Sommigen zijn 
inburgeringsplichtig anderen niet. Momenteel geeft de stichting 85 deelnemers les in tien groepen. 
Op deze groepen staan vaak twee docenten. Het predicaat is maatwerk. Als deelnemers snelle vor-
deringen boeken gaan ze naar de volgende groep, zodat ze zo snel mogelijk examen kunnen doen.

Coördinator Ellie Huisman: “Ons doel is deelnemers zelfredzaam te laten participeren in onze 
samenleving. Dit kan op de voor hen haalbare niveaus. Ik geef veertien jaar les en het heeft me 
altijd verbaasd dat er kritiek is op anderstaligen maar dat dit in beleid niet tot uitdrukking kwam. 
Het doelgroepenbeleid werd afgeschaft, de subsidies worden afgeroomd, de doelgroep waarvoor 
vergoedingen gelden wordt kleiner gemaakt, alles uit oogpunt van kostenbesparing. De anders-
talige maakt echter zijn eigen afweging en vooral vrouwen maar ook mannen besteden hun geld 
liever aan de basisbehoeften dan aan de eigen ontwikkeling. Een gezin in de bijstand kan ook 
moeilijk anders. Wij, dat betekent zeventien vrijwilligers, zetten ons in om deze groepen les te 
geven en hun leefwereld te vergroten. Wij vullen een leemte in en trekken niet alleen deelnemers 
uit onze eigen gemeente Gouda aan, maar uit het gehele Groene Hart. Zowel onze vrijwilligers als 
de anderstaligen nemen hun werk zeer serieus, maar er is ook ruimte is voor plezier.”

Stichting Taalontmoeting
 - Begeleidt 85 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft groepslessen
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06 - 40 916 351 of 06 - 51 620 415 – E  taalontmoeting.gouda@hotmail.com 
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 We organiseren speeddates waarbij een aantal vrijwilligers 
en een aantal anderstaligen aanwezig zijn

 

SCALA Welzijn biedt taalbegeleiding aan 52 anderstaligen. SCALA Welzijn verzorgt een-op-een 
taalbegeleiding, daarnaast zijn er groepslessen. SCALA Welzijn is gehuisvest in de Noaber-
poort, waar ook vier andere maatschappelijke organisaties onderdak vinden: Wmo-consulen-
ten van de gemeente Haaksbergen, MEE-Twente, het Loes-loket en het Steunpunt Mantelzorg 
Haaksbergen, etc. Zo kunnen anderstaligen in de Noaberpoort ook met vragen over vrijwilli-
gerswerk etc. terecht.

Coördinator Tessa Weijers: “We organiseren speeddates waarbij een aantal vrijwilligers en een 
aantal anderstaligen aanwezig zijn. Van tevoren vertellen we dat een klik het belangrijkst is. 
Naast de taaltrajecten, die momenteel allemaal goed lopen, is er een bijzondere ‘groep’. Een 
vrouwengroep van anderstalige en Nederlandse vrouwen die ooit met tien groepslessen begon. 
Tegenwoordig trekt de groep er nog steeds samen op uit en spreken de vrouwen wekelijks bij 
iemand thuis af. De groep is met ondersteuning van het welzijnswerk gestart en is nu een zelf-
draaiend initiatief. In de toekomst zouden we graag meer activiteiten willen organiseren waar 
anderstaligen kunnen samenkomen. Ook zouden we graag nog meer verbindingen en samenwer-
kingsverbanden met andere organisaties willen aangaan.”

SCALA Welzijn
 - Begeleidt 52 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles of groepslessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T   053 - 57 34 589 of 06 - 28 890 643 – E  info@vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl – W  www.scalawelzijn.nl
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 Als je de vrijwilligers goed faciliteert, kunnen zij goed hun 
werk doen

Via SamenSpraak Haarlem spreken 120-150 anderstaligen wekelijks een-op-een af met vrij-
willigers voor taalconversatie. De motivatie van anderstaligen is het belangrijkst om mee te 
kunnen doen aan dit project. Het enige criterium is dat de anderstalige een kort gesprekje in het 
Nederlands kan voeren.

Coördinator José Cornelissen: “Het doel van dit taalproject is enerzijds de spreekvaardigheid 
van anderstaligen verbeteren en anderzijds hulp bij participatie en thuis voelen in Haarlem en 
omgeving. Mijn drijfveer? Het is geweldig om te zien dat er zulke mooie ontmoetingen tot stand 
worden gebracht. Ook is het heel bijzonder om met vrijwilligers te werken, zij werken vanuit hun 
hart én met hart en ziel. Ze vertellen veel over de vorderingen die de anderstaligen maken. Als 
je de vrijwilligers goed faciliteert, kunnen zij goed hun werk doen. De anderstaligen vinden dit 
project een enorm waardevolle aanvulling. Vorig jaar hebben we voor een EIF-project gesprekken 
gevoerd met anderstaligen over de meerwaarde van dit project. Daar kwam uit dat ze, door het 
vertrouwen dat ze krijgen van de vrijwilligers, meer zelfvertrouwen hebben om bijvoorbeeld op 
instanties af te stappen. De vrijwilligers zijn belangrijke wegwijzers die ervoor zorgen dat ander-
staligen zich thuis voelen in Haarlem. Ze gaan samen naar de bieb of wijkcentra en vrijwilligers 
verwijzen anderstaligen door naar andere plekken.”

Vrijwilligerscentrale SamenSpraak Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort
 - Begeleidt 120-150 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

 Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles
 - Werkt met een beperkte betaalde staf

Contact: T  023 - 53 14 862 – E  j.cornelissen@vwc-haarlem.nl – W  www.vwc-haarlem.nl
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 Ik vind het belangrijk dat mensen gelijkwaardig en met 
respect behandeld worden

 

Vluchtelingenwerk Heiloo biedt vrijwillige taalondersteuning aan zo’n veertig anderstaligen. Zij 
kunnen groepsles of een-op-een taalbegeleiding krijgen. Gemiddeld twintig anderstaligen vol-
gen iedere donderdag groepslessen in vijf verschillende niveaugroepen. Daarnaast zijn er nog 
twee leesclubs voor beginners en gevorderden. Zij worden voorgelezen, vervolgens bespreken 
de groepen de gelezen teksten. Iedereen kan bij Vluchtelingenwerk Heiloo terecht, ongeacht 
hoeveel Nederlands hij/zij spreekt. 

Coördinator Thea Piët: “Ons doel is: Nederlands leren en integreren, dit geldt ook voor mensen 
die al zijn ingeburgerd. Zij kunnen nog meer Nederlands leren, elkaar leren kennen en hun soci-
ale netwerk vergroten. Mijn drijfveer om dit te doen? Omdat het nodig is. Ik vind het belangrijk dat 
mensen gelijkwaardig en met respect behandeld worden. Dat gebeurt als iemand Nederlands 
leert spreken en als je ziet dat iemand beter zijn plekje vindt in de maatschappij. Mensen worden 
dan zelfstandiger en zelfverzekerder. Zowel anderstaligen, vrijwilligers als de gemeente zijn blij 
met dit project. Iedereen doet het met plezier. Een mooi voorbeeld vind ik het Iraakse meisje Jas-
min, zij zit nu in het derde jaar van de universitaire studie Rechten. Daar heeft ze voor gevochten. 
Ze heeft dit mede bereikt doordat verschillende taalmaatjes haar hielpen met haar Nederlands.” 

Vluchtelingenwerk Heiloo
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taallessen en groepslessen
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T  06 - 13 207 395 – E  heiloovluchtelingenwerk@yahoo.com – W  www.vluchtelingenwerk.nl
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Ik ben dit werk gaan uitvoeren omdat dit mij voldoening 
geeft en ik zelf een anderstalige ben

Sinds drie jaar is SamenSpraak onderdeel van LEV groep. In 1995 werd SamenSpraak opgericht. 
SamenSpraak houdt zich specifiek bezig met een-op-een Nederlands converseren en groeps-
lessen Nederlands. Daarbij is het doel de anderstaligen te helpen om beter te kunnen commu-
niceren en te helpen met inburgeren. Aan de projecten nemen cliënten deel van verschillende 
niveaus. SamenSpraak LEVgroep begeleidt op dit moment 118 cliënten. 

Coördinator Lidia Zagorska:”Ik ben dit werk gaan uitvoeren omdat dit mij voldoening geeft en ik 
zelf een anderstalige ben. Ik kan mij goed inleven in onze cliënten, omdat ik hetzelfde heb meege-
maakt. Ik weet hoe moeilijk het is om een vreemde taal te leren en een nieuw leven in een ander 
land op te bouwen. Het mooie aan de koppels is dat het leerproces tweeledig is. De anderstalige 
en de vrijwilliger leren van elkaar, bijvoorbeeld over elkaars cultuur.”

SamenSpraak LEV groep Helmond
 - Begeleidt 118 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en groepslessen
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0492-598989  - E  lidia.zagorska@levgroep.nl – W  www.levgroep.nl
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 Ik krijg er energie van als ik zie hoe mensen zich 
 ontwikkelen

Het Taalpunt Menthol biedt verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. 160 
Anderstaligen volgen een-op-een taallessen van 160 taalcoaches, ook zijn er groepslessen. In 
ongeveer tien groepen van verschillende niveaus wordt Nederlandse les gegeven aan andersta-
ligen. Daarnaast vindt wekelijks het taalcafé in de bibliotheek plaats. Eens per maand gaat het 
taalcafé op excursie naar het ziekenhuis of de keuken van een hotel. Doel van deze excursies is 
meer te weten te komen over de Nederlandse samenleving en met Nederlanders te praten.
 
Coördinator Joke de Boer: “Wij geven mensen informatie over het leren van de taal en hebben een 
spreekuur waarbij mensen vragen kunnen stellen en taaladvies kunnen krijgen. We verzorgen de 
coördinatie van dit project met z’n drieën: ik, Ank Grote Beverborg en Leila van Hoevelaak. Ik krijg er 
energie van als ik zie hoe mensen zich ontwikkelen. Ook vind ik het heel leuk om mensen uit andere 
culturen te ontmoeten en het met ze te hebben over waar ze tegenaan lopen. Over het algemeen wor-
den deze projecten erg gewaardeerd en wordt er veel gebruik van gemaakt. De meeste vrijwilligers 
zijn heel enthousiast. Het taalcafé wordt bijvoorbeeld helemaal door vrijwilligers gerund. We hebben 
maandelijks overleg met ze. We organiseren één keer per maand een inloopavond voor taalcoaches. 
Dan hebben we het bijvoorbeeld over nieuw taalmateriaal en zijn we een vraagbaak voor iedereen.”  

Taalpunt Menthol
 - Begeleidt 160 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles, groepslessen en het taalcafé
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T  06 - 34 35 20 43 – E  a.grotebeverborg@carintreggeland.nl – W  www.mentholhengelo.nl
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Ons project wordt gepromoot door veel ROC’s

Ongeveer tachtig anderstaligen worden een-op-een ondersteund bij het leren van de Neder-
landse taal. Over het algemeen is het project gericht op spreken, maar als iemand behoefte 
heeft aan hulp bij lees-/schrijfvaardigheid is daar ook ruimte voor.

Vrijwilliger Simon Ruyter: “Ons doel is het verbeteren van de spreekvaardigheid en het idioom 
vergroten, het onderliggende doel is de schroom overwinnen. Ik krijg er energie van als ik zie dat 
mensen erop vooruit gaan. Je ziet ze binnenkomen als ze nog maar weinig of geen Nederlands 
spreken, na verloop van tijd wordt dat beter. Mensen vinden dat leuk. Wij krijgen veel verzoeken, 
meer dan we coaches hebben. Ons project wordt gepromoot door veel ROC’s. De vrijwilligers die 
zich aanmelden zijn gemotiveerd, meestal blijven ze het leuk vinden. Soms lopen ze aan tegen 
verschillende ideeën over afspraken. Een taalontmoeting om 14.00 uur betekent niet dat iedereen 
er ook altijd om 14.00 uur is. Wij zitten samen met de vrijwilligerscentrale en vier andere welzijn-
sorganisaties in een gebouw dat ‘De Meerwaarde’ heet, veel mensen weten ons te vinden.”

Taal Op Maat
 - Begeleidt 80 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en 
 groepslessen

 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  023 - 564 13 13 – E  taalopmaathm@gmail.com



Het Begint met Taalnetwerk 57

 Ik krijg er energie van als de koppelingen goed zijn en men
sen elkaar hebben gevonden  

De Stichting Netwerk ondersteunt 102 trajecten voor een-op-een taalbegeleiding, daarnaast 
doen er zo’n zestig anderstaligen mee met groepslessen. Die groepslessen worden op vier loca-
ties gegeven. Enige vereiste is dat mensen op de één of andere manier kunnen communiceren 
en dus minimaal een gesprekje kunnen voeren.

Coördinator Nanda Leeuw:” Het doel is om anderstaligen zo goed mogelijk te helpen met Neder-
lands communiceren. We koppelen op wijkniveau en we kijken naar interesses en hobby’s. Zo 
hebben we een anderstalige jongen aangeraden zich aan te melden als vrijwillig begeleider van 
Huttendorp, een kinderkamp voor basisschoolleerlingen. Eén van de andere begeleiders oefent 
nu vrijwillig de taal met die jongen. Ik krijg er energie van als de koppelingen goed zijn en mensen 
elkaar hebben gevonden, zodat ik niet meer nodig ben. Ik raad koppels aan om eerst in het wijk-
centrum af te spreken, daarna kunnen ze zelf bekijken waar ze afspreken. We leggen verbanden 
die zonder bemiddeling niet zouden ontstaan en bieden taalondersteuning op maat.”   

Stichting Netwerk
 - Begeleidt 162 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalles en groepslessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0229 - 855 700 – E  n.leeuw@netwerkhoorn.nl – W  www.netwerkhoorn.nl 
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 Wij zijn de schakel in participatie en integratie van ander
staligen die in een achterstandspositie dreigen te geraken  

De Werkgroep Buitenlandse Vrouwen IJmond Noord/Stichting Participatie Anderstaligen gaat 
ervan uit dat anderstaligen net als ieder individu zelf verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke 
ontwikkeling en het participeren in de directe samenleving of daar buiten. Soms lukt het niet 
om hierin te slagen. De persoonlijke ervaringen en achtergronden zijn zeer divers en maken het 
soms onmogelijk om zonder hulp in een nieuwe wereld en totaal andere cultuur te participeren.

De WBV/SPA bestaat uit een enthousiaste vrijwilliger en een onderwijscoördinator die van 
mening zijn dat iedereen er toe doet en een kans moet krijgen om een actief aandeel te kunnen 
hebben in de samenleving. Soms lukt dat niet zonder hulp. Door het aanbieden van taallessen aan 
huis of groeplessen op locatie (ook voor mannen) slagen onze vrijwilligers erin bij veel vrouwen 
van buitenlandse afkomst hun isolement te doorbreken en het zelfvertrouwen te vergroten. Het 
vertrouwd raken met de Nederlandse gewoontes, de regels en de cultuur door samen met een 
vrijwilliger op pad te gaan en ervaringen op te doen, is voor anderstaligen een voorwaarde om 
goed te functioneren. Als ondersteuning van het inburgeringstraject helpen vrijwilligers daarom 
ook inburgeraars dit traject succesvol af te ronden onder begeleiding van een taalcoachcoör-
dinator. In ontwikkeling is het opzetten van een taalcafé en wordt proactief contact gezocht en 
onderhouden met de netwerkpartners, waarin altijd naar nieuwe ontwikkelingen wordt gekeken.

Werkgroep Buitenlandse Vrouwen IJmond Noord/Stichting Participatie Anderstaligen
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles en groepsles
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T  06 52474462  -  E  onderwijs.wbv@live.nl – W  www.wbv-ijmond.nl
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 Mensen leren en onderhouden de taal doordat ze meedoen 
aan ons project  

 

Stichting Welzijn Velsen huisvest het taalproject Taal Actief Velsen. Hieronder vallen Taalles aan 
Huis, groepslessen in buurtcentra en Het Praathuis vanuit een brede school in IJmuiden. In een 
basisschool in Velsen Noord zijn er, onder schooltijd, Nederlandse lessen voor ouders. Verder 
worden er participatieactiviteiten aangeboden waarbij informeel leren op de voorgrond staat. 
Wekelijks is er handwerken bij Vrouwen van Velsen. Onder het handwerken wordt Nederlands 
gesproken, leert men van elkaar en is er de mogelijkheid om het netwerk te vergroten. De wan-
delgroep Beweeg mee voor vrouwen, heeft een trouwe vaste kern. Zij lopen samen zo’n twee 
uurtjes, ten slotte zijn er nog de fietslessen voor vrouwen. 

Coördinator Nurcan Arslan: “ Wij zijn onderdeel van Stichting Welzijn Velsen, onze doelen zijn 
‘versterken, verbinden en betrekken’. Ik krijg er energie van als ik mensen van A naar B kan hel-
pen en een verschil kan maken in hun leven. Dit project is een schakel en vult een gat op. Zo leren 
en onderhouden mensen de taal doordat ze meedoen aan ons project. Ook zijn wij er voor mensen 
die nergens anders terecht kunnen, we zijn erg laagdrempelig. Vrijwilligers vinden dit project erg 
zinvol, ze vinden het fijn dat ze ertoe doen in iemands leven. Voor ons geldt: zonder vrijwilligers 
geen Taalactief Velsen. We scheppen samen mogelijkheden om mee te doen in Velsen.”

Taal Actief Velsen
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taallessen, groepslessen en taalcafé
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0255 - 51 01 86 – E  nurcanarslan@welzijnvelsen.nl – W  www.welzijnvelsen.nl
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 Vrouwen die elkaar hebben leren kennen via Cares passen 
nu op elkaars kinderen  

Cares Vluchtelingen- en Migrantenwerk is onderdeel van Stichting Welzijn in Kampen. Bij Cares 
kunnen anderstaligen wekelijks terecht voor taalles op de taalschool en voor een-op-een taal-
coaching. De taalschool heeft negen lesgroepen waar zo’n vijf tot twaalf mensen per groep aan 
meedoen. Ruim tachtig anderstaligen doen mee aan één van deze taalprojecten. Iedere anders-
talige uit Kampen kan meedoen.
 
Sociaal cultureel werker Annelies Hulsebosch en vrijwillige coördinator Truus Teeninga: “Wij kijken 
naar de individuele behoefte van mensen. We leveren maatwerk op een laagdrempelige manier, zon-
der examendruk. Daarbij speelt Cares ook in op recente ontwikkelingen. Veel formele taalprojecten 
zijn inhoudelijk minder sterk dan vroeger, mensen moeten veel opdrachten op de computer maken. 
Wij zijn daarop een belangrijke aanvulling, wij richten ons vooral op Nederlands spreken en persoon-
lijk contact. We begeleiden niet alleen inburgeraars maar ook andere anderstaligen die taallessen 
kunnen gebruiken. Sommigen worden doorverwezen door leerkrachten van hun kinderen of door  de 
gemeente. Velen komen echter door mond-op-mondreclame. De anderstaligen vinden het fijn om 
mensen tegen te komen die in hetzelfde schuitje zitten. Vrouwen die elkaar hebben leren kennen pas-
sen nu op elkaars kinderen. De vrijwillige docenten komen ook uit Kampen, dat maakt dit project niet 
alleen een mooie kennismaking met de Nederlandse samenleving maar ook met Kampen.”

Stichting Cares Kampen
 - Begeleidt 80 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een taalles en groepslessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  038 - 332 61 62 - E  Esther@careskampen.nl – W  www.careskampen.nl
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 De vrijwilliger leert over de cultuur en gebruiken van de 
anderstalige  

Service Gilde Landgraaf heeft de doelstelling kennis, kunde en vaardigheden die bij ouderen 
aanwezig is niet verloren te laten gaan. 

De organisatie stelt hen dan ook in de gelegenheid dit potentieel belangeloos ter beschikking te 
stellen aan iedereen die daarvoor interesse heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van SamenSpraak, 
vrijwilligers spreken Nederlands met anderstaligen met als doel ze de taal te leren. Hierbij snijdt 
het mes aan twee kanten, de vrijwilliger leert over de cultuur en gebruiken van de anderstalige. 
Coördinator SamenSpraak van het Service Gilde Landgraaf is Paula Janssen.

Service Gilde Landgraaf
 - Begeleidt anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die 

redelijk Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt  volledig met vrijwilligers

Contact: T  045 - 533 00 57 en 045 - 531 00 53 – E  gildelandgraaf@gmail.com – W  www.gildelandgraaf.nl
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Er is meer verbinding met de wijk door de groepslessen  

Het taalproject is met name gericht op lage en gemiddeld opgeleide allochtonen en autochtonen. 
Er wordt sinds dit voorjaar in groepjes lesgegeven. Momenteel geven we les aan zo’n 46 anders-
taligen. Er staat nog een aantal anderstaligen op de wachtlijst. Het doel is niveauverhoging van 
de taal met als achterliggende gedachte meer maatschappelijke participatie. We willen mensen 
toeleiden naar werk. Er is samenwerking met de Avelingen Groep, RSD en andere organisaties 
als de bibliotheek. Ook zijn er ideeën om lessen voor ouders op basisscholen te verzorgen.

Coördinator Martijn Lukkien: “Ik woon zelf in Leerdam West. In eerste instantie was dit project 
gericht op Wijk West, hier wonen veel mensen die moeite hebben met participeren. Voor hen 
wilde ik iets betekenen.” Martijn, van huis uit onderwijskundige, wil een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van anderen. “ De reacties van vrijwilligers zijn positief. De helft van de vrijwilligers 
is oud-docent, er is veel onderling contact en feedback. Ook bij de gemeente is er veel waarde-
ring en draagvlak. Zij staan achter het doel om mensen beter te laten participeren. Er is meer 
verbinding met de wijk door de groepslessen. De anderstaligen zijn heel enthousiast, er zijn veel 
mensen die graag aan het werk willen. Een paar jaar geleden kwam een aantal Poolse arbeiders 
nog makkelijk aan het werk via uitzendbureaus, nu is Nederlands spreken een vereiste.”

Taalproject Leerdam
 - Begeleidt 46 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft groepslessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  06 - 21 70 22 66 – E  martijn@taalproject.nl – W  www.taalproject.nl
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We kweken veel wederzijds begrip in de samenleving

 

Het doel van Gilde SamenSpraak Leiden is anderstaligen helpen om beter Nederlands te 
spreken en schrijven. Anderstaligen worden een-op-een begeleid, thuis of in de bibliotheek, 
afhankelijk van wat de anderstaligen fijn vinden. Gilde SamenSpraak Leiden helpt momenteel 
140 anderstaligen met hun Nederlands. Analfabeten en mensen die geen Nederlands spreken 
worden doorverwezen naar Radius Welzijn.  

Coördinator Madelon Smit-den Blanken: “We kweken veel wederzijds begrip in de samenleving, 
het is een steentje dat je in het water gooit en meerdere kringen bereikt. Zo spreken we ook de 
kinderen van anderstaligen en breidt ook hun netwerk uit. Ik kreeg net nog zo’n mooie mail van 
een anderstalige van wie het taaltraject is afgelopen. Deze student, die inmiddels is toegelaten aan 
de TU Delft, vertelt: “Dit is ongetwijfeld de beste “taalcursus” die aan een allochtoon in Nederland 
geboden zou kunnen worden.” Persoonlijk heb ik ook nog een heel leuke Iraanse schoondochter 
overgehouden aan mijn vroegere werk als taalcoach. Ik ben zelf een gevarieerder mens geworden 
door dit werk. Ik kan me beter verplaatsen in andere situaties en realiseer me beter dan voorheen 
dat niets vanzelfsprekend is en dat niet iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt.”  

Gilde Samen Spraak Leiden
 - Begeleidt 140 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  071-512 37 15 - E  info@gildesamenspraakleiden.nl - W  www.gildesamenspraakleiden.nl
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De vrijwilligers dragen dit project met hart en ziel

Het project Taalontmoetingen koppelt anderstaligen aan vrijwilligers. Een uur per week spre-
ken de koppels af. Daarnaast biedt Radius mogelijkheden voor nieuwe activiteiten voor ander-
staligen, zoals optredens, beweegactiviteiten en vrijwilligerswerk. Naast geïsoleerd levende 
anderstaligen bereiken we ook inburgeraars die zonder extra hulp dreigen uit te vallen. De 
organisatie bereikt op dit moment 75 anderstaligen met 52 vrijwilligers. 

Coördinator Marianne Andrée Wiltens: “Wij zijn een welzijnsorganisatie voor ouderen, dus een 
beetje een vreemde eend in de bijt. Tijdens ons dagprogramma voor Turkse en Marokkaanse 
ouderen merkten we dat deze mensen vaak wel Nederlands wilden leren, maar geen mogelijk-
heid zagen om dit te doen. We startten in 2010 het laagdrempelige project Taalontmoetingen. De 
vrijwilligers dragen dit project met hart en ziel. Het is maatwerk: als mensen een drempel voelen 
zoeken we daar een oplossing voor. Mensen die alleen ’s avonds thuis zijn krijgen ’s avonds een 
vrijwilliger, Spaanstaligen krijgen iemand die affiniteit heeft met die taal enzovoort. Arbeidsinten-
sief, maar extra waardevol als je een goede match vindt. Anderstaligen die een taaltraject volgen 
weten onze andere projecten ook beter te vinden. Het mooie is dat je zoiets kleins hoeft te doen 
om zoiets groots voor elkaar te krijgen.” 
 

Radius Taalontmoetingen
 - Begeleidt 75 anderstaligen
 - Focust op alle oudere anderstaligen

 - Geeft een-op-een taallessen
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  071 - 707 42 00 – E  m.andreewiltens@radiuswelzijn.nl – W  www.radiuswelzijn.nl
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 Een van de vrijwilligers begeleidde eerst een Roemeense deel
neemster en nu ook haar Roemeense zus en een vriendin     

SamenSpraak Welzijn Lelystad koppelt Nederlandstalige vrijwilligers aan anderstaligen. Met 
name voor een-op-een taalcontact. Sinds januari is er ook een conversatiegroepje gestart. De 
vrijwilligers ondersteunen jaarlijks samen ruim 140 anderstaligen. Het gaat om de communica-
tie: de vrijwilligers van SamenSpraak Welzijn Lelystad geven geen les. 

Coördinatoren Jos Koenders & Gerrie Schutte: “SamenSpraak Lelystad is een heel laagdrem-
pelige organisatie. Zo zijn ook de conversatiegroepjes die sinds januari zijn gestart een groot 
succes. Iedereen vertelt over zijn of haar eigen land, daar komen goede contacten uit voort.” Jos 
over het coördinatiewerk: “Ik vind het heel leuk om intakegesprekken te doen en te kijken wie 
ik tegenover me heb, zowel bij de anderstalige als de vrijwilliger, en vervolgens een geslaagde 
match te maken. Het is mooi wat je dan tegenkomt: Eén van de begeleiders begeleidde eerst een 
Roemeense. Nu begeleidt die taalcoach ook haar Roemeense zus en een vriendin.”    

SamenSpraak Welzijn Lelystad
 - Begeleidt 140 anderstaligen
 - Focust op alle anderstaligen

 - Geeft een-op-een SamenSpraak
 - Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0320 - 70 71 59 – E  info@samenspraaklelystad.nl – W  www.samenspraaklelystad.nl
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Het taalcontact moet een feestje zijn!

Het taalproject is een samenwerkingsverband van Bibliotheek de Bollenstreek met de gemeen-
tes Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Doel: de komende drie jaar 
120 inburgeraars ondersteunen met het leren van de Nederlandse taal. Vrijwillige taalcoa-
ches begeleiden de anderstaligen een-op-een. Het project richt zich op anderstaligen die qua 
spreekniveau (bijna) A2 (inburgeringsniveau) hebben. 

Coördinator Trudy de Moel: “Het taalcontact moet een feestje zijn! Taalcoach en anderstalige 
moeten denken: ik wil meer weten van die ander. Mijn koppelbeleid is uniek, ik match mannen 
met mannen en vrouwen met vrouwen, en zorg ervoor dat mensen niet verder dan 5 km. uit 
elkaar wonen. Zo kunnen ze bij elkaars netwerk aansluiten. Gaat iemand graag naar Azië op 
vakantie of spreekt hij/zij graag Spaans dan zoek ik daar iemand bij. Gevolg is dat al mijn taalcoa-
ches zeggen: Ik heb de leukste! De gemeente stelde restricties op om mee te mogen doen aan 
het taaltraject. Anderstaligen moeten taalles volgen en werk hebben of daarvoor ingeschreven 
staan. Het taalcontact moet een aanvulling op de taallessen zijn, taalcoaches zijn er alleen voor 
het spreken, niet om het kofschip uit te leggen.” 

Bibliotheek de Bollenstreek
 - Begeleidt 120 anderstaligen
 - Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
 - Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0252 - 42 10 76 – E  tdemoel@bibliotheekbollenstreek.nl – W  www.bibliotheekbollenstreek.nl
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 Mensen vinden de taalserre heerlijk, je leert er zoveel nieu
we mensen kennen

Bij SamenSpraak Walcheren helpen taaladviseurs jaarlijks vijftig anderstaligen om beter 
Nederlands te spreken. Op de eerste maandagmiddag van de maand is er ook de taalserre. Vrij-
willigers en anderstaligen praten met elkaar of doen een spelletje. Ideaal voor anderstaligen 
die nog niet zo’n groot netwerk hebben. 

Coördinator Floor van Kan: “Mensen vinden de taalserre heerlijk, je leert er zoveel nieuwe men-
sen kennen. Ik doe dit werk al tien jaar. Destijds stapte ik naar het Gilde met de vraag of ze wisten 
of er behoefte was aan een taalproject.” De voorzitter wist het niet, maar zei: “Als je vijf koppels 
per jaar doet dan zou dat al fantastisch zijn.” Binnen no time waren er echter twintig koppels. 
Floor heeft veel contact met de ROC’s in Zeeland. Floor bracht een gepensioneerde logopedist, 
die ook iets voor het project wilde doen, in contact met twee ROC’s. Nu begeleidt hij vrijwillig 
twee dagen in de week groepjes bij ROC Middelburg en bij ROC Vlissingen. “Dat is goud voor de 
school en heel leuk voor hem.” Afgelopen jaar bestond het project dus tien jaar. Na een demon-
stratie volksdansen gingen anderstaligen en vrijwilligers zelf de vloer op. “De mensen hadden 
zelf hapjes meegebracht, dat zag er zo leuk uit!”

SamenSpraak Walcheren
- Begeleidt 50 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0118 - 61 49 73 – E  wmvankan@hetnet.nl – W  www.gildewalcheren.nl/pages/SamenSpraak.html
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Het blijft lastig om mensen aan een baan te helpen

Gilde SamenSpraak de Ronde Venen ondersteunt dertig taalkoppels in Abcoude, Vinkenveen, 
Wilnis en Mijdrecht. Nederlanders en anderstaligen delen de Nederlandse taal en cultuur. Een 
praktische stap naar integratie via intensief een-op-een contact. Wekelijks spreken de vrijwilli-
gers Nederlands met anderstaligen, wijzen de weg en voorzien in aanvullende hulp bij de wens 
tot integratie. Er wordt geen les gegeven maar alleen samen gepraat. De anderstaligen hebben 
zeer uiteenlopende doelen en niveaus, de een is analfabeet, de ander universitair geschoold. 

Coördinator Bas de Vree: “Je komt werkelijk mensen uit alle landen tegen. De uitdaging is men-
sen helpen inburgeren. Wel blijft het lastig om mensen aan een baan te helpen. We hebben mooie 
koppels. Vandaag kreeg ik weer een briefje van een mevrouw die al twee jaar iemand helpt. “We 
leren er beide van,” schreef ze. Eigenlijk zijn ze al te lang bezig, als we naar de projectbeschrij-
ving kijken, maar anders ben ik ze kwijt,” vertelt Bas. “Ook ben ik trots op het resultaat van een 
Marokkaanse vrouw die al acht jaar in Nederland woont. Eerst durfde ze de telefoon niet op te 
nemen, nu stapt ze gewoon het gemeentehuis binnen. Ze zei laatst: “Ik ga binnenkort op vakantie 
naar Marokko, maar wanneer komt Sinterklaas? Dat wil ik niet missen.”   

Gilde SamenSpraak de Ronde Venen
- Begeleidt 30 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0297 - 230 280 – E  basdevree@zonnet.nl – W  www.gildedrv.nl/index.php/samenspraak
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 Anderstaligen hebben iemand om mee te praten over  
moeilijke zaken of om gezellig mee te kletsen

Minimaal een halfjaar lang spreken taalcoaches af met een taalmaatje. Veel vrijwilligers vinden 
het leuk om iets voor een ander te betekenen en om in contact te komen met andere culturen. 
De 38 anderstaligen vinden het contact met hun dertig taalcoaches zeer waardevol en zinvol. Op 
deze manier komen ze in contact met Nederlanders, leren ze over de Nederlandse cultuur en 
gebruiken ze de taal in de praktijk.

Coördinator Margriet ten Hove: “Wij ondersteunen vluchtelingen om te integreren in de Neder-
landse samenleving. Anderstaligen en vluchtelingen vinden dit een heel goede kans om in contact 
te komen met Nederlanders. Ze vergroten zo hun netwerk en hebben iemand om mee te praten 
over moeilijke zaken, maar ook om gezellig mee te kletsen. Het project is voor hen dé sleutel 
tot de samenleving. Ook vrijwilligers zeggen dat ze veel hebben gehad aan het ontmoeten van 
mensen uit andere culturen. Vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking doen mee, dat zorgt voor 
draagvlakvergroting voor vluchtelingen. Er ontstaat meer begrip over en inzicht in de problemen 
waar vluchtelingen mee worstelen dankzij het project Taal in beweging.” 

Vluchtelingenwerk Zuidvleugel
- Begeleidt 38 anderstaligen
- Focust op alle vluchtelingen

- Geeft een-op-een taalles
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0174 - 44 21 20 – E  mtenhove@vwzuidvleugel.nl – W  www.vwzuidvleugel.nl
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 De cursist is ons uitgangspunt. Onze eerste vraag is:  
Waar heb jij behoefte aan?

IVC-Intercity verzorgt laagdrempelige activiteiten voor 470-500 anderstaligen. Er zijn taalles-
sen voor verschillende niveaus zodat ervoor iedereen een passende lesgroep is. De niveaus 
variëren van semi-analfabeten en beginners tot half-gevorderden en gevorderden. Het is moge-
lijk om een-op-een taalontmoetingen te hebben. Ook zijn er fietslessen, taalstages, compu-
terlessen en ontmoetingen met taalcoaches. Om de dialoog tussen mensen van diverse culturen 
te bevorderen organiseert het IVC culturele ontmoetingen.
 
Pr-medewerker Karoline Snip: “IVC-Intercity is een laagdrempelige kleurrijke organisatie met 
zo’n 42 culturen. De cursist is ons uitgangspunt. Als iemand binnenkomt vragen we: “Waar heb 
je behoefte aan?” Vervolgens wordt er een persoonlijk plan opgesteld. Voor onze cursisten is 
meedoen in Nederland heel belangrijk. Vrijwilligers vinden het leuk om ‘de hele wereld’ te kun-
nen ontmoeten en iets te betekenen in het leerproces van een anderstalige. We zijn een prima 
startpunt om taal te leren, mee te doen in Nijmegen en de ideale ontmoetingsplaats voor anders-
taligen.” 

IVC-Intercity
- Begeleidt 470-500 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en groepslessen
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  024 - 323 323 5 – E  info@ivc-intercity.nl – W  www.ivc-nijmegen.nl
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 Je ziet Rita echt opleven als ze met het SamenSpraakwerk 
bezig is

Gilde SamenSpraak Nunspeet, brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Neder-
landse taal en cultuur te delen. De vrijwilliger spreekt – bijvoorbeeld – een keer in de week 
thuis af met een anderstalige, of het taalkoppel gaat samen iets leuks doen. Afhankelijk van wat 
de anderstalige en de vrijwilliger willen. Door regelmatig af te spreken, leert de anderstalige 
de cultuur ‘vanuit de huiskamer’ kennen en leert hij of zij gaandeweg de taal, tevens  leren de 
negentien vrijwilligers heel veel over de cultuur en levenswijze van de 24 anderstaligen.  

Marit Hofman, coördinator Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet: “Gilde SamenSpraak wordt geco-
ordineerd door Rita van der Kolk. Het leuke is dat Gilde SamenSpraak het centrale punt is voor 
medelanders om Nunspeet te leren kennen. Rita organiseert ook de Vrouwengesprekgroep voor 
allochtone en Nederlandse vrouwen. Internationale Vrouwendag wordt jaarlijks groots gevierd 
in Nunspeet. Iedere anderstalige kan zich aanmelden. Het coördinatorschap doet Rita vrijwillig 
naast haar betaalde baan bij Vluchtelingenwerk Hattem. Je ziet haar echt opleven als ze met het 
SamenSpraakwerk bezig is. Ze is ongelofelijk actief, Rita is een echte wervelvind,” aldus Marit. 
Rita zelf: “Sommige mensen in Nunspeet weten niet zo goed wat ze van moslims moeten vinden. 
Ik vind het mooi om mensen met elkaar in contact te brengen. Gilde SamenSpraak huist in het 
gemeentehuis als er markt in Nunspeet is, we zijn dus erg goed zichtbaar. Medewerkers van de 
gemeente verwijzen anderstaligen naar ons door via de gemeentebalie. Er is veel vraag naar deze 
vorm van taalbegeleiding.” 

Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet
- Begeleidt 24 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T  0341 - 259 255 – E  gildeSamenSpraaknunspeet@hotmail.com 

W  www.vrijwilligers.nunspeet.nl/vrijwilligers/gilde-samenspraak_3479/
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 Iemand die altijd afgezonderd op het schoolplein stond te 
wachten knoopt nu een gesprek aan met andere ouders!

Bij Bibliotheek Oostland kunnen anderstaligen deelnemen aan de Taalontmoetingen in groepen 
of een-op-een taal oefenen met taalmaatjes. Ook is er een groep speciaal gericht op ex-inburge-
raars, mensen die de inburgeringscursus niet hebben gehaald. Drie ochtenden per week komen 
ze bij elkaar in de bieb. Iedereen kan meedoen, ongeacht het taalnviveau. 

Medewerker Vakteam volwassenen van Bibliotheek Oostland en project Taalhuis Nelleke van 
Eck: “Mijn drijfveer?Ik vind het heel leuk om met taal bezig te zijn en dat over te brengen aan 
mensen die niet goed genoeg mee kunnen doen. Op het grondgebied van onze gemeente zijn geen 
passende cursussen, de mensen moeten verder weg naar andere gemeenten. Wij bieden een 
mogelijkheid met onze taalontmoetingen om dichter bij huis te werken aan een beter taalniveau. 
Je ziet mensen opbloeien die met ons taalproject meedoen. Zo was er iemand die altijd afgezon-
derd op het schoolplein op haar kinderen stond te wachten. Zij zit nu in de groep voor inburge-
raars die de inburgeringscursus niet gehaald hebben en inmiddels durft ze wel contact te maken 
op het schoolplein. Het is vaak geen onwil, maar onmacht. Wij zorgen ervoor dat mensen meer 
actief gaan deelnemen aan het maatschappelijke leven in Pijnacker. Aan de andere kant kunnen 
vrijwilligers zich ook beter inleven en is er meer begrip. Kortom een win-winsituatie.”  

Bibliotheek Oostland
- Begeleidt 50 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en groepsles
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  06 - 53 615 876 – E  e.dewit@bibliotheekoostland.nl – W  www.bibliotheekoostland.nl
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 Wij nemen werk uit handen van de gemeente

De 46 taalcoaches van Gilde Purmerend helpen hun 46 anderstaligen graag! Elke week praten 
zij anderhalf uur samen over dagelijkse onderwerpen. Bijvoorbeeld bij de anderstalige of bij 
de taalcoach thuis of in de bibliotheek in Purmerend. Vereiste is dat de anderstalige een beetje 
Nederlands spreekt. 

Coördinator Patricia Borgers: “Ik denk dat wij zorgen dat er heel veel mensen Nederlands 
spreken in Purmerend. Daardoor kunnen ze meedoen in de maatschappij. Wij nemen werk uit 
handen van de gemeente.” Patricia vindt het coördinatorschap erg leuk om te doen. “Al had ik van 
tevoren geen idee dat het zoveel tijd zou kosten. Gelukkig zijn al onze 46 vrijwilligers enthousiaste 
mensen. Er zijn amper wanklanken. De anderstaligen moeten een beetje uit hun woorden kunnen 
komen. Als iemand echt geen Nederlands spreekt of complexe problemen heeft verwijzen we 
hem/haar door naar het taalproject van Club Welzijn in Purmerend. Sommige anderstaligen zijn 
heel verbaasd dat we dit voor ze doen. Een Tsjechische vrouw zei laatst nog: “Vreemd dat jullie dit 
belangeloos doen, waarom is dat?” Gilde Purmerend maakt deel uit van een taalketen en werkt 
samen met de bibliotheek en het welzijnswerk. 

Gilde Purmerend
- Begeleidt 46 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06 - 16 844 943 – E  patborgers@hotmail.com – W  www.gildepurmerend.nl



74

 De rode draad door al onze projecten: samen spreken, 
 samen leven, iedereen mag meedoen

25 Taalcoaches helpen anderstaligen met verschillende niveaus een-op-een met de ondersteu-
ning van de Nederlandse taal. Elke maandag is er een SamenSpraakcafé bij Gilde Ridderkerk. 
Door spelletjes te spelen, hardop te lezen en gesprekjes te voeren wordt Nederlands geoefend. 
Daar komen zo’n twintig mensen per bijeenkomst. Soms komen er sprekers langs die interes-
sante onderwerpen behandelen. 

Coördinator Hans van Dijk: “Samen spreken, samen leven, iedereen mag meedoen. Dat is de rode 
draad door al onze projecten. We werken samen met de bibliotheek en plaatsen vrijwilligersva-
catures en oproepjes voor anderstaligen via ‘connect to act’ van de Stichting Sport en Welzijn, 
ook werken we samen met Vluchtelingenwerk. Ze verwijzen anderstaligen naar ons door. Zowel 
anderstaligen als vrijwilligers zijn enthousiast en gemotiveerd. Ik geloof ook niet in gedwongen 
deelname. We verzorgen verschillende intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers. Veel mensen in 
Ridderkerk zien er de noodzaak van in dat anderstaligen Nederlands leren spreken en niet ‘langs 
de weg blijven staan.”

Gilde Ridderkerk
- Begeleidt 45 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0180 - 39 60 59 – E  spg.ridderkerk@gmail.com – W  www.gilderidderkerk.nl
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 Het doel is een bijdrage leveren aan de integratie samen
leving

De gemeente Reimerswaal gaat van start met een taalproject voor anderstaligen met een 
uitkering die een inburgeringscursus hebben gevolgd. De groep van twaalf vluchtelingen die 
allemaal een inburgeringscursus hebben gedaan wordt onderverdeeld in drie subgroepjes van 
verschillende taalniveaus die een dag per week Nederlandse les krijgen van drie vrijwilligers. 
Voor anderstaligen die niet gealfabetiseerd zijn is deelname aan dit project lastig, de lessen zijn 
namelijk gericht op Nederlands spreken. 

Projectcoördinator arbeidsparticipatie Huib Bouwman: “Het doel is een bijdrage leveren aan de 
integratiesamenleving: mensen uit hun isolement halen, hen kunstmatig een netwerk aanbieden 
en in contact brengen met de buitenwacht. Ik krijg er energie van als ik merk dat mensen minder 
eenzaam zijn doordat ze contact hebben met anderen. Veel anderstaligen zullen blij zijn met dit 
initiatief, anderen wellicht iets minder omdat het ‘verplicht vrijwillig’ is. In plaats van een dag 
werken volgen mensen deze taallessen op initiatief van de gemeente. We hopen dat de deelne-
mers elkaar beter leren kennen en bruggen slaan naar andere culturen. Ook hopen we dat ze 
meer gaan optrekken met Nederlanders en dat de samenleving zo een beetje opengaat voor de 
deelnemers.”

Taalles gemeente Reimerswaal
- Begeleidt 12 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die rede-

lijk Nederlands spreken

- Geeft groepslessen
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06 - 133 699 21 – E  hbouwman@zeelandnet.nl – W  www.reimerswaal.nl
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 Eigenlijk doe ik bij SamenSpraak wat ik tijdens mijn baan bij 
het ROC niet kon doen

De taalcoaches van Gilde Roermond hebben voor een periode van een jaar wekelijks een 
gesprek van ongeveer een uur met een anderstalige. De taalkoppels ontmoeten elkaar bij de 
anderstalige thuis, het MFC ‘t Paradies, of elders in de stad. In Roermond doen meer dan vijftig 
vrijwilligers en evenveel anderstaligen mee aan het taalproject. 
 
Coördinatoren Fem Hunze, Wilmy Jongerius, Trudy Drissen en Eugène Menne vormen een 
geoliede coördinatorengroep. Voorheen waren ze allemaal NT2-docent op het ROC Gilde Oplei-
dingen en omstreken. De coördinatoren zijn altijd allemaal bij het jaarlijkse vrijwilligersetentje en 
de feestelijke uitreikingen van de certificaten met Limburgse vlaai, vier keer per jaar. “We vullen 
elkaar grandioos aan,” vertelt Wilmy. “We durven elkaar ook te bekritiseren,” vult Fem aan. De 
betrokkenheid is groot. Wilmy: “Eigenlijk doe ik bij SamenSpraak wat ik tijdens mijn baan bij het 
ROC niet kon doen. Daar had je geen tijd voor, als een Turkse vrouw zei: Ik wil wel een Neder-
landse vriendin, had ik haar achteraf gezien naar SamenSpraak kunnen sturen.” 

Gilde Roermond
- Begeleidt 50 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0475 - 520 823 – E  servicegilderoermond@planet.nl – W  www.servicegilderoermond.nl
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 Anderstaligen zeggen dat ze door de taallessen beter hun 
eigen boontjes kunnen doppen

Stichting STEM Roermond richt zich op anderstaligen die bijvoorbeeld door ziekte of kleine kin-
deren thuis (nog) niet maatschappelijk participeren. Sinds 1985 bestaat er in Roermond al een 
project voor allochtone vrouwen dat is gericht op het geven van taallessen gecombineerd met 
naailessen. Sinds 1991 bestaat het huidige project, dat feitelijk een laagdrempelig voortraject is 
voor taallessen, gildeopleidingen, het opstapproject en groepsonderwijs. 

Het doel is om via taallessen van vrijwilligers anderstaligen uit het sociaal en maatschappe-
lijk isolement te halen en te motiveren om aan de Roermondse samenleving deel te nemen. De 
individuele benadering, waardoor kan worden aangesloten bij het individueel leertempo, blijkt 
erg succesvol. Het startniveau varieert van analfabetisme tot een afgeronde MBO-opleiding in 
het moederland. De behoefte aan begeleiding verschilt per persoon. In evaluaties geven anders-
taligen aan dat ze door de taallessen hun eigen boontjes leren doppen en beter in contact komen 
met andere mensen. Doorstroom naar (groeps)onderwijs vindt ook plaats. Coördinator van dit 
project is Josee Moren.

Stichting STEM Roermond
- Begeleidt anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0475 - 43 05 73 – E  stem.roermond@hetnet.nl 
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 Een kindje nodigde in haar enthousiasme de vrijwilligster 
uit om te blijven slapen, oma was toch terug naar Polen

De activiteit Taalmaatjes van Humanitas Regio Roosendaal ondersteunt veertig anderstaligen 
per jaar met taalbegeleiding. Humanitas Roosendaal heeft twee taalprojecten. Het reguliere 
taalproject en het taalproject in het basisonderwijs dat gericht is op ouders. Er wordt een-op-
een lesgegeven bij de anderstalige thuis. De vrijwilliger levert hierbij maatwerk en speelt in op 
de behoefte van de anderstalige. Er is ondersteuning bij zowel spreken, schrijven als lezen op 
verschillende niveaus. De grootste doelgroep is arbeidsmigranten. 

Coördinator Katinka Henkdriks: “Ik vind het leuk om de vrijwilligers te trainen. Het is mooi om 
de vooruitgang te zien bij de deelnemers. De oudere vrijwilligsters worden soms als ‘moeder’ 
beschouwd, wat natuurlijk een geweldig compliment is. Een kindje uit een Pools gezin heeft in 
haar enthousiasme de vrijwilligster uitgenodigd om te blijven slapen, want oma was terug naar 
Polen, dus het bed was toch vrij. Dat zijn leuke voorbeelden die de vrijwilligers vertellen. Vrij-
willigers zijn blij om te mogen werken met de deelnemers. Het voelt goed om dit werk voor een 
ander te mogen doen. De ervaring van de deelnemers is dat zij het een-op-een contact als prettig 
ervaren, omdat de deelnemer zich vrijer voelt en meer durft. De gemeente heeft baat bij de inzet 
van Humanitas, omdat de anderstalige zo sneller aan het arbeidsproces kan deelnemen.”

 

Humanitas Regio Roosendaal
- Begeleidt 40 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een SamenSpraak en groepslessen
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06 - 53 929 194 of 0165 - 59 99 36 – E  k.hendriks@humanitas.nl – W  www.humanitas.nl/afdeling/roosendaal
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 Je ziet veel ontwikkeling als je kijkt naar hoe mensen zich 
voor en na het taaltraject kunnen redden

Bij Gilde Rotterdam kunnen anderstaligen, met minimaal NT2-niveau 1, Nederlandse spreek-
vaardigheid oefenen, een-op-een (SamenSpraak) of in een groepje van twee tot vijf personen 
(Converseren kun je Leren) of ondersteuning bij lezen en schrijven bij het project Nederlands 
ToTAAL. Een vrijwilliger bekijkt met de anderstalige teksten voor opleiding of werk en geeft 
gerichte uitleg over struikelpunten. Sinds kort is Gilde Rotterdam ook gestart met taalhulp aan 
autochtone laaggeletterden.

Coördinator Sandro Toma: “Ik vind het belangrijk dat mensen die taalinstructie geven kijken naar 
wat de ander nodig heeft, zonder dat we daarbij de taak van formele taalaanbieders overnemen.” 
Onlangs sprak hij een koppel dat bezig was met ‘reacties op bepaalde situaties’. Zei de andersta-
lige eerst nog als iemand nieste: “Lang leven”, zoals hij gewend was in zijn moedertaal, tegen-
woordig zegt hij: “Gezondheid!” Sandro: “Je ziet veel ontwikkeling als je kijkt naar hoe mensen 
zich voor en na het taaltraject kunnen redden. Voor mensen met een ‘uitdagende’ hulpvraag 
werf ik specifieke vrijwilligers. Bij bepaalde groepjes is het bijvoorbeeld gewenst dat iemand wat 
onderwijservaring heeft.” Sandro bundelt de krachten in Rotterdam met veel andere organisaties 
zoals Taal voor het Leven van Stichting Lezen & Schrijven, welzijnsorganisatie Zowel! en andere 
taalhulpaanbieders.

Gilde Rotterdam, activiteit van Vrijwilligerswerk Rotterdam
- Begeleidt 442 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een SamenSpraak en groepslessen
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact:  T  010 - 26 91 126 of 010 - 43 62 844 – E  atoma@vrijwilligerswerkrotterdam.nl 

W  www.vrijwilligerswerk rotterdam.nl
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 Op wereldreis gaan in mijn eigen stad door de multi 
culturele uitwisseling met mijn deelnemers

Rotterdamse vrijwilligers helpen 350-400 kwetsbare migrantenvrouwen, -mannen en kinderen 
een stapje verder bij het verbeteren van hun taalniveau, het vergroten van het sociale netwerk 
en het versterken van hun zelfredzaamheid. Het LOV voert verschillende taal- en participatie-
trajecten uit in Rotterdam. Taalles aan huis, Groepslessen, Gezinstaalcoaching, Vertrouwens-
coaching, Ondernemend Nederlands, Goed Gevoel en Nederlands, zijn gericht op het versterken 
van de taal en participatie van de deelnemers èn van de vrijwilligers. 

Projectcoördinator Anna Marie Hazenberg: “Wij geven de voorkeur aan groepslessen voor ander-
staligen. Mensen integreren dan al buiten de deur in een groep en bouwen een netwerk op. Dit 
is ook waar de gemeente op stuurt. We zijn niet alleen bezig met taal, maar stimuleren mensen 
ook om stappen te zetten op de participatieladder. Het is mooi om te zien dat niet alleen ruim 300 
mensen per jaar direct, maar ook indirect worden geholpen. Via Gezinstaalcoaching, waarbij het 
gehele gezin (indirect) betrokken is. Daarnaast is het prachtig om te horen dat een deelneemster 
aan Goed Gevoel en Nederlands (project voor anderstaligen met somberheidsklachten) na afloop 
zei: “Het was net alsof het licht weer aanging, de zon ging weer stralen.” De vrijwilligers van het 
eerste uur zijn al 25 jaar actief. Soms ontstaan er innige vriendschappen. Een vrijwilliger noemde 
dit: Op wereldreis gaan in mijn eigen stad door de multi-culturele uitwisseling met mijn deelne-
mers.”

LOV
- Begeleidt 350-400 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en groepslessen
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  010 - 44 39 055 – E  info@stichtinglov.nl– W  www.stichtinglov.nl
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 Het is fantastisch om kwetsbare vrouwen achter de 
 voordeur op te zoeken en ze uit hun isolement te halen

Vluchtelingenwerk Maasdelta, locatie Schiedam maakt deel uit van Vluchtelingenwerk Maas-
delta. Al jarenlang draait in Schiedam het project Taal op maat. Een project voor een-op-eenbe-
geleiding van kwetsbare mannen en vrouwen die een trede hoger op de participatieladder willen 
komen. De intakebezoeken en koppelingsgesprekken worden verzorgd door vrijwillige traject-
begeleiders. Sinds kort biedt Vluchtelingenwerk Maasdelta ook zelf inburgeringslessen voor 
groepen van 8-12 aan, alle deelnemers krijgen een taalcoach die ze ondersteunt.

Projectmedewerker Eva Gelting: “Het is fantastisch om kwetsbare vrouwen achter de voordeur 
op te zoeken en ze uit hun isolement te halen. Dat gaat met kleine stapjes, die heel belangrijk zijn. 
Er was een Afghaanse vrouw die al drie zelfmoordpogingen achter de rug had en in Afghanistan 
was uitgehuwelijkt aan een veel oudere man. Nu heeft zij hier de liefde gevonden en gaat ze op 
pad met een taalcoach, dat betekent heel veel voor iemand. Je ziet dat mensen meer zelfvertrou-
wen krijgen of bijvoorbeeld met de juf durven praten. Ook belangrijk: kinderen zien dat iemand de 
moeite doet om bij zijn/haar moeder langs te komen, zij is dat dus waard. Andere vrijwilligers zijn 
klassenassistent bij de inburgeringslessen die we tegenwoordig aanbieden, zij ondersteunen de 
docent. Er is goed contact met verschillende taalaanbieders in de regio, we lenen vrijwilligers uit 
die helpen bijinburgeringstrajecten.”

Vluchtelingenwerk Maasdelta
- Begeleidt 45 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en groepslessen
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  010 - 470 03 30 – E  schiedam@vwmaasdelta.nl – W  www.vluchtelingenwerk.nl/maasdelta
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Partners in Welzijn

 Vanaf 2015 draait het project alleen met vrijwilligers:  
Burgerparticipatie past bij welzijnswerk nieuwe stijl

PIW (Partners In Welzijn) biedt Nederlandse taal en conversatiegroepen aan voor beginners en 
gevorderden. Er zijn zo’n 56 vrijwilligers actief bij PIW zij verzorgen de conversatiegroepen voor 
anderstaligen. Ook is er een-op-een taalcontact mogelijk.

Coördinatoren Els Pijls: “Het taalproject loopt nu vijf jaar. Op een gegeven moment hadden we 
negentig taalmatches, nu zitten we vanwege bezuinigingen op zestig koppels. Vanaf 2015 gaat het 
project alleen met vrijwilligers draaien. Burgerparticipatie, dat past helemaal bij het welzijns-
werk nieuwe stijl. Momenteel worden er vijf vrijwillige coördinatoren ingewerkt, zij nemen het 
aan het eind van dit jaar over. Het is een heel leuk project met veel aanmeldingen dat gaat vaak 
van mond-tot-mond. Na de een-op-een matches vindt vaak sociale activering plaats. Anders-
taligen komen naderhand ook in de moeder-kindcentra of bezoeken onze conversatiegroepen. 
Vrijwilligers vinden het prettig om andere culturen te leren kennen, het is een verrijking voor 
henzelf en ze verbeteren ook vaak nog hun eigen taal. Er ontstaan mooie vriendschappen tussen 
coaches en anderstaligen.”

PIW
- Begeleidt 56 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en groepslessen
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0464 - 57 57 00 – E  epijls@piw.nl – W  www.piw.nl
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 Vrijwilligers gaan mee naar de gemeente om een formulier 
in te vullen of helpen inburgeraars door hun examen

Bij SamenSpraak Spijkenisse worden 53 anderstaligen zowel een-op-een als in een klein 
groepje begeleidt. De anderstaligen moeten in ieder geval niveau A1 hebben om te kunnen deel-
nemen aan het taaltraject. 

Coördinator Francis Hoonhout: “Het doel is anderstaligen helpen met Nederlandse conversatie 
en zich thuis voelen in Nederland. De drijfveer van veel vrijwilligers is dat ze iets voor een ander 
willen doen. De ervaring leert dat er leuke contacten uit ontstaan. Anderstaligen zijn over het 
algemeen de taalvrijwilligers erg dankbaar dat ze zoveel tijd vrijmaken. Het stopt vaak niet bij 
taalcontact alleen. Er gaan vrijwilligers mee naar de gemeente om een formulier in te vullen, 
vrijwilligers kijken huiswerkopdrachten voor inburgeraars na of helpen inburgeraars door hun 
examen. Voor de gemeente zijn wij een gesprekspartner zij verwijst ook mensen naar ons door.” 

SamenSpraak Spijkenisse e.o. - SWO
- Begeleidt 53 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0181 - 695 255 – E  gilde@swospijkenisse.nl 
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 Ik kreeg de kans om erbij te zijn toen iemand een 
 Nederlands paspoort kreeg

Het taalproject koppelt anderstaligen en vrijwilligers een-op-een aan elkaar. Door op laag-
drempelige wijze met elkaar te praten helpen vrijwilligers anderstaligen verder met hun Neder-
lands. Momenteel zijn er 25 anderstaligen bezig met een taaltraject. SamenSpraak St. Oeden-
rode heeft geen specifieke doelgroep en probeert iedereen die zich aandient van dienst te zijn. 
Dat resulteert in een scala aan nationaliteiten en talen. Van Farsi tot Kantonees, van Portugees 
(Brazilië) tot Azerbeidjaans. 

Coördinator Antoon Buiting: “Ik ben er trots op dat wij als dorp van 18.000 inwoners jaarlijks 
tenminste 25 koppels bij elkaar krijgen. Er zijn zoveel enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten 
om anderstaligen Nederlands te leren. Wij geven mensen een kans om mee te doen, een kans op 
opleiding en een kans op werk. Die onafhankelijkheid is fantastisch. Ik kreeg de kans om erbij te 
zijn toen iemand een Nederlands paspoort kreeg. Meer mensen zouden moeten zien hoe emo-
tioneel dat kan zijn. Soms is het coördineren veel werk, maar als je dan zoiets ziet dan weet je 
waar je het voor doet! In verschillende culturen krijgen vrouwen geen onderwijs. Dan krijg je te 
maken met analfabete vrouwen van bijvoorbeeld middelbare leeftijd. Bijkomstig probleem is dat 
in verschillende landen het Romeinse schrift niet wordt gebruikt. Er moet dan met pictogrammen 
worden gewerkt. Deze lesmethoden zijn gelukkig voorhanden. Onze vrijwilligers zetten zich in om 
naast spreken ook schrijven en (lezen) van Nederlands aan te leren. Drie à vier keer per jaar is er 
een bijeenkomst voor alle begeleiders om kennis te vergroten en/of ervaringen uit te wisselen.” 

Gilde SamenSpraak St. Oedenrode
- Begeleidt 25 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalles
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0413-473458 – E  samenspraakrooi@gmail.com
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 We willen mensen in hun eigen kracht zetten

Bij Contour de Twern kunnen anderstaligen terecht voor een-op-een taalcontact in de vorm van 
SamenSpraak, groepslessen voor beginners en gevorderden, de vierjaarlijkse SamenSpraak-
Soos waar thema’s als Kerst en Sinterklaas aan bod komen en een leesclub. Ook wordt er nog 
extra bijles gegeven. 

Coördinator Lonneke van de Wouw: “Onze slogan is: ‘Iedereen telt mee en iedereen doet mee!’ 
We willen mensen in hun eigen kracht zetten. Ze kunnen participeren door anderen te leren 
kennen. Dat kan juist door een-op-een taalcontact, zo krijgen anderstaligen meer zelfvertrou-
wen: als je de taal bezit kun je ook verder. Zo zijn er mensen die hun heftruckdiploma hebben 
gehaald of een stageplek binnen de fysiotherapie, dankzij vrijwilligers die gesprekken oefenen en 
sollicitatiebrieven met ze schrijven. Je bereikt niet zoveel mensen als je zou willen. Eigenlijk is er 
veel meer vraag dan wij nu aankunnen. Gelukkig werken er drie enthousiaste, ondersteunende 
coördinatoren, zij kijken niet naar cijfers of uren. Juist daardoor is het zo’n bloeiend project.” 

SamenSpraak Tilburg/Contour de Twern
- Begeleidt 125 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  013 - 583 99 99 – E  lonnekevandewouw@contourdetwern.nl – W  www.contourdetwern.nl
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 Speerpunten zijn: gelijkwaardig contact, regie over eigen 
leven, zelfstandigheid en plezier voor allebei

Het taalmaatjesproject van Humanitas Utrecht verzorgt een-op-een taalcontact voor de doelgroep 
sociaal kwetsbare anderstaligen. Het maatjesproject kan een opstapje zijn naar een cursus, als 
een aanvulling op of in plaats van non-formeel taalcontact gelden. Naast een thuistraject heeft 
Humanitas Utrecht ook het traject ROC-praktijkmaatjes, dat vindt niet thuis, maar alleen in de 
praktijk plaats. De niveaus van de anderstaligen lopen uiteen van analfabeet tot student.

Coördinator Anna van Hattem: “Gelijkwaardig contact, behoud van regie over het eigen leven, 
zelfstandigheid en plezier voor allebei, zijn speerpunten van het project. De ene keer is de 
vrijwilliger erg creatief en ondernemend, dan weer weet de anderstalige precies wat hij wil. Zo 
was er onlangs een anderstalige student die zei: “Ik wil gewoon praten over koetjes en ehh… hoe 
heet dat nou?” Er ontstaan ook vriendschappen met name tussen anderstalige- en vrijwillige 
studenten, zij nemen mensen snel op in hun eigen netwerk.” Anna is erg enthousiast over het 
coördinatorschap: “Ik heb zelf veel passie voor taal en cultuur en mensen zijn heel dankbaar. De 
intakegesprekken doen we bij mensen thuis. Fantastisch dat je dan weer thee drinkt met een 
Marokkaanse vrouw en vervolgens wordt volgestopt met koekjes bij een Iraans stel.”

Humanitas Utrecht – Stad Lek en Weide
- Begeleidt 75 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen die  

redelijk Nederlands spreken

- Geeft een-op-een taalles
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  030 - 25 24 030 – E  taalmaatjes.humanitas.utrecht@gmail.com – W  www.humanitasutrecht.nl
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 Uit eigen ervaring weet ik dat kennis van de Nederlandse 
taal meedoen bevordert

Gilde Utrecht is een vrijwilligersorganisatie voor mensen van 45+ en biedt een scala van dien-
sten aan, zoals rondleidingen door de stad, diverse cursussen en taalondersteuning op tal van 
manieren. Eén daarvan is SamenSpraak waarin momenteel ongeveer 75 mensen actief zijn. 
Gilde Utrecht viert in 2014 haar 25-jarig bestaan. In hun vrijwilligersbeleid gaan ze uit van de 
zes B’s: Binnenhalen, Boeien, Binden, Begeleiden, Belonen en Beëindigen. De 200 vrijwilligers 
verzetten werk voor zo’n 21 fte’s op jaarbasis. Zij geven zo’n 130 anderstaligen momenteel 
taalbegeleiding. Gilde Utrecht geeft geen les, maar taalondersteuning een-op-een of in kleine 
groepjes, waarin conversatie van anderstaligen in het Nederlands centraal staat. In samenwer-
king met andere partners als Taal doet meer, Prago, Lest Best, ROC Midden Nederland en de 
Gemeentebibliotheek Utrecht biedt Gilde Utrecht ook conversatiegroepen aan.

Directeur Sigrid Hjelmevoll: “Uit eigen ervaring weet ik dat kennis van de Nederlandse taal 
meedoen bevordert. Daar wil ik graag ook voor anderen aan bijdragen. Voor vrijwilligers bete-
kent SamenSpraak van Gilde Utrecht een plek waar ze binding mee hebben en gezien worden. 
Dankzij SamenSpraak hebben ze een zinvolle invulling in hun leven. Door het brede aanbod van 
Gilde Utrecht kunnen we anderstaligen meer bieden dan alleen taalbegeleiding. Zo kunnen ze 
ook meegaan met de stadswandelingen in Utrecht. Er ontstaan blijvende, warme vriendschappen 
dankzij SamenSpraak.”

Gilde Utrecht
- Begeleidt 130 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak en  
groepslessen

- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  030 - 23 43 252 – E  post@gildeutrecht.nl – W  www.gildeutrecht.nl
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 We bieden een goede introductiecursus en diverse trainin
gen en workshops voor deskundigheidsbevordering

 

Taal Doet Meer biedt in Utrecht verschillende taaltrajecten. Aan zowel mannen als vrouwen 
wordt taalcoaching geboden. Bijvoorkeur wordt dit in kleine groepen gedaan, onder andere in 
de bibliotheken. Zo nodig biedt Taal doet meer taalcoaching voor vrouwen aan huis. Vrijwillige 
taalcoaches verzorgen alle taaltrajecten. Daarnaast biedt de organisatie taalcoaching op maat 
aan, bijvoorbeeld voor werkenden die hun schrijfvaardigheid willen verbeteren. Het project 
Eigen Kracht motiveert en activeert laagopgeleide vrouwen in Utrecht om te gaan participeren 
op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft Taal Doet Meer TIPs taalinformatiepunten (voor Utrech-
ters op zoek naar taalles) en TOPs taalondersteuningspunten (voor vrijwilligers op zoek naar 
materialen en tips) in het leven geroepen. Ook biedt Taal doet meer mentoring en huiswerkhulp 
voor middelbare scholieren. 

Directeur Lineke Maat: “Wij willen de vrijwilliger in Utrecht zo goed mogelijk ondersteunen. 
Daarin willen wij ons onderscheiden. Dat doen we via een goede introductiecursus en diverse 
trainingen en workshops voor deskundigheidsbevordering. Onze taalconsulent biedt ondersteu-
ning en geeft informatie over lesmaterialen. Wij bieden taalondersteuning aan mensen van alle 
leeftijden. Zo merken we dat jongeren in het voortgezet onderwijs vaak veel taalkennis missen. 
Het belangrijkste bij al onze projecten is het verbinden van Utrechters, dat levert meer op dan 
taal alleen voor vrijwilliger en anderstalige. Taal verbindt mensen en wij verbinden mensen met 
taal. Momenteel begeleidt Taal Doet Meer ruim 500 volwassenen met taalcoaching en 54 vrouwen 
met coach doen mee aan Eigen Kracht. Er worden ook nog honderd middelbare scholieren bege-
leid. Er wordt intensief samengewerkt met diverse organisaties in Utrecht.”

Taal doet meer
- Begeleidt 650 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles, groepsles en Eigen Kracht
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  030 - 29 47 594 – E  info@taaldoetmeer.nl – W  www.taaldoetmeer.nl
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 Taalcoaches vormen een team en komen maandelijks bij 
elkaar om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen

Compaen heeft verschillende taalcoaches beschikbaar. Dit zijn vrijwilligers die migranten hel-
pen bij het leren van de Nederlandse taal. Ook geven ze extra ondersteuning bij het volgen van 
de inburgeringscursus. Begeleiding gaat per groepje of een-op-een. De inhoud bepaalt de coach 
samen met de deelnemer. 

Coördinator Janine E. Smit: “Veelal sluiten we aan bij de lessen die de deelnemer op school volgt, 
met het accent op ‘spreken’. Taalcoaches vormen een team en komen een keer in de maand bij 
elkaar om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen.” (Foto: Taal doet meer)

Stichting Compaen
- Begeleidt 10 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk  

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een taalles
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0598 - 69 81 19 – E  jsmit@compaenveendam.nl – W  www.compaenveendam.nl
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Verder met Taal

 Anderstaligen zijn heel dankbaar dat ze mogen leren, dat 
inspireert mij  

Het doel van Verder met Taal is allochtone en ook autochtone inwoners van Veenendaal helpen 
met Nederlands lezen, schrijven en spreken. Het is als taalmaatjesproject begonnen, nadat de 
balie voor taal opende steeg het aantal aanmeldingen explosief met achtien per week. Sinds mei 
zijn we ook begonnen met het lesgeven in groepen aan drie verschillende niveaus. Verder met 
taal biedt ook taalles voor analfabeten. Mensen die een-op-een taalles hebben gehad groeien 
door naar groepslessen. Momenteel geven we taalondersteuning aan zo’n 120 anderstaligen. 

Coördinator Liesbeth Mulder: “Vroeger heb ik als coördinator gewerkt bij Vluchtelingenwerk 
Wijk bij Duurstede. Later heb ik voor een school onderzoek verricht in Veenendaal om te kijken of 
er behoefte was aan een taalproject. Er bleek veel vraag naar te zijn. Daarom besloot ik samen 
met Anouschka en Janneke Verder met Taal op te starten. We hebben veel contact met andere 
taalorganisaties in Veenendaal om op een logische manier taal aan te bieden. Ik vind het mooi 
dat allochtone mensen een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Vaak melden vrouwen zich 
aan om hun kinderen te kunnen helpen met school of omdat ze zelf aan het werk willen. Tijdens 
coachings- en trainingsdagen zie ik dat mensen genieten. Anderstaligen zijn heel dankbaar dat 
ze mogen leren. Dat inspireert mij, het is eigenlijk een vicieuze cirkel waarin we elkaar blijven 
inspireren.”  

Verder met Taal
- Begeleidt 120 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalcoaching en groepslessen
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06 - 81 880 853 – E  liesbeth.mulder@kpnmail.nl – W  www.verdermettaal.nl
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  Project 
Groen Licht

 Vorig jaar hebben 29 deelnemers een baan gevonden  

In Venlo, Blerick en Weert verzorgt Groen Licht taalcoaching aan ruim 240 anderstaligen. Deel-
nemers kunnen een-op-een taalcoaching, maar ook Nederlandse les volgen op verschillende 
niveaus. Ook biedt Groen Licht empowermentcursussen aan als ‘Ik B.V.’ waarin anderstaligen 
zich richten op participatie en werk. Groen Licht biedt individuele begeleiding en is erg laag-
drempelig, iedereen kan binnenlopen bij bijvoorbeeld de huiskamerprojecten van het project.

Oprichtster Antoinette Bastiaans: “Ons doel is mensen te begeleiden naar werk door ze te helpen 
met de taal. We zien hier mensen van allerlei verschillende nationaliteiten. We faciliteren mensen 
bij het leren van de taal. Vorig jaar hebben 29 deelnemers een baan gevonden. Er zitten echt dia-
mantjes tussen. Veel van onze vrijwilligers zijn docent geweest en vinden het leuk om hun kennis 
in te zetten voor dit project. Vrijwillig docent Karin Vuijk: “Het is zo mooi om met gemotiveerde 
deelnemers te werken. Mensen leren hier zo veel.” Secretaris Ria Weijers: “Ik wilde graag iets 
betekenen voor anderen. Zo raakte ik in het buurtcentrum in gesprek met twee hoogopgeleide 
anderstaligen, zij vroegen me of ik hen kon helpen bij het Nederlands leren. Nu coördineer ik 
huiskamerprojecten op twee locaties in Blerick.” Antoinette: “Het is fantastisch om te zien hoe 
die vrijwilligers de deelnemers meer zelfvertrouwen geven en de deelnemers zelfredzamer wor-
den. We verbinden mensen en dat werkt!” 

Groen Licht
- Begeleidt 240 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en groepslessen
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  077 - 85 10 221 – E  antoinettebastiaans@zelfregiecentrum.nl – W  www.zelfregiecentrum.nl
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 We zijn bijna de enigen hier in de regio die op dit niveau 
taallessen aanbieden

Het doel van stichting Dunya is het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten ter 
bevordering van de participatie en integratie van met name allochtone vrouwen en mannen in 
de Nederlandse samenleving. Bij Dunya wordt Nederlandse les in groepen van 10-12 personen 
gegeven. Momenteel zijn er zo’n tachtig anderstaligen aangesloten bij het project. Iedereen kan 
meedoen, ook analfabeten en mensen die nog niet zoveel Nederlands spreken.

Coördinator Janny Berg: “We zijn bijna de enigen hier in de regio die op dit niveau taallessen aan-
bieden. De particuliere taalschool en het ROC zijn voor veel anderstaligen onbereikbaar gewor-
den, omdat ze vaak een uitkering of een klein inkomen hebben. We hebben veel contact met het 
vrijwilligerssteunpunt en allerlei maatschappelijke organisaties. Dunya is al bijna tien jaar bezig, 
we hebben zoveel enthousiaste vrijwilligers hier. We zijn onlangs aan de slag gegaan met het 
schrijven van een nieuw projectplan, dat doet een fondsenwerver voor ons. Ook is er een gediplo-
meerde NT2-leerkracht aan Dunya verbonden. De anderstaligen zijn heel blij met dit project. Eén 
van hen studeerde zelfs aan de Hogeschool Zeeland.” 

Stichting Dunya
- Begeleidt 80 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft groepsles
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  06 - 40 393 034 – E  jannyberg@zeelandnet.nl – W  www.stichtingdunya.nl
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 We vragen de anderstaligen ook om vrijwilligers onderricht 
te geven in hun eigen taal en cultuur  

Sinds 2000 houdt Gilde SamenSpraak Wageningen zich bezig met het project converseren met 
anderstaligen. Dit blijkt een succesvolle bijdrage te leveren aan de inburgering van migranten. 
De anderstalige komt, gedurende een jaar, wekelijks een uur bij de vrijwilliger aan huis. Daar 
wordt in een informele sfeer gepraat over allerlei onderwerpen. Voor beiden staat het plezier in 
de ontmoeting met iemand uit een andere cultuur centraal. De anderstaligen hebben een vaste 
of tijdelijke verblijfsvergunning.

Coördinator Bert van Dorsten: “De Gildefilosofie is: de ene burger helpt de andere burger op 
basis van advies en wederkerigheid. SamenSpraak Wageningen helpt nieuwe burgers binnen 
deze filosofie bij het leren van het Nederlands. We vragen de anderstaligen ook om vrijwilligers 
onderricht te geven in hun eigen taal en cultuur. Dat vinden ze erg leuk. Onze vrijwilligers willen 
met name graag Engels en Spaans leren spreken. Mijn drijfveer om coördinator te zijn voor dit 
project is culturen met elkaar in contact brengen. Na een jaar ontkoppel ik de taalkoppels, bijna 
iedereen geeft dan aan dat het contact vruchtbaar is geweest. Jaarlijks begeleiden we 35 anders-
taligen, zij komen allemaal uit eigen beweging naar ons toe. Vorig jaar had ik een avond georgani-
seerd waarop ik de anderstaligen vroeg wat ze van het project vonden. Een Marokkaanse vrouw: 
“Het is net of er steeds meer ramen en deuren opengaan in mijn huis. Ik was eerst blind, nu kan 
ik weer zien.” 

Gilde SamenSpraak Wageningen
- Begeleidt 35 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0317 - 411 777 – E  ehd@xs4all.nl – W  www.gilde-wageningen.nl
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 Inburgeringsonderwijs sluit vaak niet goed aan bij het 
 kennisniveau en de belevingswereld van de anderstalige  

SamenSpraak maakt deel uit van Vluchtelingenwerk Wijk bij Duurstede en  is er in principe voor 
iedereen: vluchtelingen, immigranten, oudkomers. Toch zijn het vooral vluchtelingen met een 
inburgeringsplicht die een beroep doen op de vrijwillige taalcoaches van SamenSpraak. Zij wil-
len snel hun inburgeringsdiploma halen, maar worstelen vaak met het lesmateriaal en de hoge 
inburgeringseisen. SamenSpraak Wijk bij Duurstede begeleidt zo’n twaalf anderstaligen.
 
Coördinator SamenSpraak Caroline Hanrath: “De grote kracht van onze taalcoaches is dat ze 
samen met de anderstalige de lesstof nog eens rustig thuis kunnen doornemen. Een-op-een 
taalbegeleiding is bovendien een goede manier om de uitspraak te oefenen, woordenschat te 
vergroten en om correcte zinnen te leren maken. Vanuit SamenSpraak proberen we  de contacten 
tussen de inburgeringsdocenten en de vrijwillige taalcoaches te bevorderen, om tot een zo goed 
mogelijk resultaat te komen. Taalcoaches zijn blij dat ze nieuwe Nederlanders op weg kunnen 
helpen door de kennis van hun eigen moedertaal met hen te delen. Ze  voelen zich dan ook erg 
betrokken bij de vorderingen van hun buitenlandse taalmaatje. Tegelijkertijd stellen zij vast dat 
het inburgeringsonderwijs vaak niet goed aansluit bij het kennisniveau en de belevingswereld van 
de anderstalige. Die kloof probeert de taalcoach zo veel mogelijk te overbruggen. Een uitda-
gende, maar soms ook een hele pittige klus!”

VluchtelingenWerk Wijk bij Duurstede
- Begeleidt 12 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact:  T  0343 - 53 36 14 / 06 - 53 603 118 – E  vwwijkbijduurstede@planet.nl 

W  www.vluchtelingenwerkgroepwbd.nl/samenspraak
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 Het is ontzettende fijn om met de Nederlandse taal  
bezig te zijn  

Bij SamenSpraak Winterswijk wordt een-op-een taalcoaching gegeven. Op dit moment worden 
er veertien anderstaligen begeleid door vrijwilligers. Iedereen kan hier terecht, ook mensen uit 
het asielzoekerscentrum die nog helemaal geen Nederlands spreken.

Coördinator Alice Kroezen: “Ons doel is dat zowel de anderstalige als de taalaanbieder lol aan de 
taalcoaching beleeft. Mijn drijfveer? Het is ontzettende fijn om met de Nederlandse taal bezig te 
zijn. Ik gaf vroeger zelf Nederlandse les en vind het heel leuk om aan mensen uit te leggen hoe en 
waarom de taal zo in elkaar zit. Zelf moet ik soms ook weer even het een en ander opzoeken, bij-
voorbeeld waarom de woordvolgorde in de zin is zoals hij is. De vrijwilligers vinden dit werk over 
het algemeen zeer de moeite waard. Ze zijn redelijk trouw. Ik probeer mensen te koppelen die bij 
elkaar passen, ze moeten wel een klik hebben. Mensen die het leuk vinden om mee te gaan naar 
het consultatiebureau of de markt koppel ik bijvoorbeeld aan anderstaligen die daar behoefte aan 
hebben. Anderstaligen hebben van tevoren vaak geen idee wat het taalproject inhoudt, maar het 
feit dat er iemand tijd voor ze vrijmaakt vinden ze vaak al fantastisch. Voor sommigen is het feit 
dat het gratis is een extra reden om bij ons aan te kloppen.” (Foto: Taal doet meer)

Gilde Winterswijk
- Begeleidt 14 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0543 - 52 33 83  - E  stgildewinterswijk@concepts.nl – W  www.gilde-winterswijk.com
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 Nadat Mouctar via SamenSpraak meer Nederlands had 
 geleerd, vond hij een baan bij hotel/restaurant Figi in Zeist!

 

Het project SamenSpraak Zeist is opgezet om anderstaligen de kans te geven beter Neder-
lands te leren spreken. Het is voor de vrijwilligers van Gilde Zeist een interessante ervaring om 
anderstaligen te begeleiden. Het Gilde verwijst analfabeten en mensen die nog geen Nederlands 
spreken door naar de Vrouwentaalgroep Zeist. Er zijn nu zo’n dertig taalkoppels actief aan de 
slag. De gesprekken met de anderstaligen vinden alleen plaats in het Nederlands. Er wordt op 
verschillende niveaus Nederlands gesproken, soms is de woordenschat nog beperkt.

Coördinator Jaap Bakker: “Ik begeleidde zelf een Irakese vrouw, die inmiddels van het asielzoe-
kerscentrum naar een woning in Houten is verhuisd. Ook spreek ik geregeld af met een Iraanse 
man. Deze man en zijn vrouw  waren – tevergeefs – op zoek gegaan naar Iraniërs in Zeist.” Jaap 
kon hen in contact brengen met twee Iraanse vrouwen uit zijn netwerk: de Iraanse Mitra, die zelf 
vrijwilliger is bij SamenSpraak en Motti die zingt in het Alomtonenkoor Zeist, dat liedjes zingt uit 
alle windstreken. Jaap zag de mensen opbloeien door het contact dat ze kregen met andere ander-
staligen. Ook het verhaal over Mouctar is een succes. ”Nadat deze man uit Senegal jaren geleden 
door SamenSpraak meer Nederlands had geleerd, heeft hij een baan gevonden in hotel/restaurant 
Figi in Zeist!” Jaap besloot Mouctar op te zoeken en heeft nu een ideale locatie voor de vrijwilliger-
strainingen van SamenSpraak -hotel Figi- en een vertrouwd gezicht in de bediening. Jaap is ervan 
overtuigd dat meer mensen baat zouden hebben bij het SamenSpraakproject. “Er is veel contact 
met de Vrouwentaalgroep Zeist en Vluchtelingenwerk in Zeist.”

SamenSpraak Gilde Zeist
- Begeleidt 30 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen die 

 redelijk Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  030 - 691 36 23  - E jaap.p.bakker@gmail.nl – W  www.gildezeist.nl
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VrouwenTaalgroep  
Zeist

 De Vrouwentaalgroep biedt maatwerk en sluit aan bij de 
voorkennis van de vrouwen  

Het doel van de VrouwenTaalgroep Zeist is vrouwen die Nederlands niet als oorspronkelijke taal 
hebben zich thuis te laten voelen in Nederland. Een groot deel van deze vrouwen is analfabeet, 
zij worden niet zo makkelijk onderdeel van de maatschappij. Het taalcontact is dan ook een-op-
een. Momenteel zijn er zo’n 45 anderstalige vrouwen gekoppeld aan Nederlandse vrijwilligers. 

Coördinator Tiny Wiertz: “Ik ben, sinds ik een baan heb, altijd gefascineerd geweest door anders-
taligen in Nederland. Telkens vraag ik mij af, hoe kun je in Nederland wonen en werken als je de 
taal niet kent. De Vrouwentaalgroep probeert maatwerk te leveren en sluit aan bij de voorken-
nis van de vrouwen. Er wordt gevraagd wat zij zelf het liefst willen leren, ze krijgen vooral veel 
persoonlijke aandacht. Het is heel leuk om met gemotiveerde vrijwilligers te werken, over het 
algemeen zijn ze heel enthousiast, een grote groep doet dit werk al langer dan vijf jaar. Ik denk 
dat heel Zeist er voordeel van heeft als vrouwen actief mee kunnen doen. Vrouwentaalgroep Zeist 
doet dit werk al veertig jaar, volgend jaar vieren we ons jubileum. Ik doe dit werk sinds 1993, het 
is een beetje een roeping.” 

VrouwenTaalgroep Zeist
- Begeleidt 45 anderstaligen
- Focust op anderstalige vrouwen die 

niet of nauwelijks Nederlands spreken

- Geeft een-op-een taalles
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  030 - 69 22 057  - E  info@vrouwentaalgroepzeist.nl – W  www.vrouwentaalgroepzeist.nl
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 Na een jaar is het streven dat anderstaligen doorstromen 
naar vrijwilligerswerk

Welzijnsorganisatie Caleidoz heeft twee taalprojecten gericht op anderstaligen. Aan het taal-
maatjes plus project doen zo’n vijftien anderstaligen mee. Het doel is mensen van buitenlandse 
komaf kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Tijdens het project bezoeken deelnemers de 
vrijwilligerscentrale en een vrijwilligersorganisatie. Na een jaar is het streven dat zij door-
stromen naar vrijwilligerswerk. Dat is niet voor iedereen weggelegd die de taal nog niet goed 
spreekt. Daarom is er sinds juni een praathuis opgericht waaraan tot nu toe zo’n vijf mensen 
deelnemen. Het is handig als mensen een beetje Nederlands spreken, beide taalprojecten zijn 
gericht op Nederlands converseren.
 
Coördinator Jos Mennings: “Het doel is mensen meer zelfvertrouwen geven, zodat ze makkelij-
ker Nederlands praten en deelnemen aan de samenleving en misschien zelfs vrijwilligerswerk 
gaan doen. Ik werk al jaren met anderstaligen. Het is fijn om te merken dat mensen beter in hun 
vel gaan zitten en hun netwerk vergroten. Anderstaligen vinden het erg fijn om meer contacten 
te hebben. Vrijwilligers zijn ook enthousiast, slechts weinigen haken af. Dankzij deze projecten 
kunnen we meer mensen bij de samenleving betrekken die anders aan de kant blijven staan. Wij 
zijn een schakel tussen hen en het vrijwilligerswerk.”   

Caleidoz Welzijn
- Begeleidt 20 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een taalles en taalcafé
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  0316 - 52 51 22  - E j.mennings@caleidoz.nl – W  www.caleidoz.nl
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 Als je in een ander land woont is taal het communicatie
middel om je de sleutel te geven tot ontwikkeling

De stichting Piëzo heeft een methodiek (www.piezomethodiek.nl) ontwikkeld waarmee mensen 
vanaf verschillende niveaus de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen om volwaardig deel te 
kunnen nemen aan de samenleving. Er zijn een-op-een taalontmoetingen (34 taalkoppels) voor 
mensen bij wie maar weinig mensen achter de voordeur komen. Vrijwilligers, bezoekmannen en 
–vrouwen, uit de eigen cultuur slaan eerst een brug tussen de anderstalige en de vrijwilliger zodat 
de hulpvraag duidelijk wordt. Piëzo biedt de structuur om mensen redzamer te maken. Er stromen 
mensen door naar (vrijwilligers)werk of een opleiding. Op vijf basisscholen geven vrijwilligers 
Nederlandse taallessen aan ouders. Binnen de PiëzoCentra worden ook taallessen aan groepen 
van tien tot vijftien deelnemers gegeven. 

Sociaal Cultureel werker Evelyn van Boven: “Als je in een ander land woont is het belangrijk om 
ook de taal van het land te leren. Wat wij altijd doen is mensen inzetten op hun talent. Naast Neder-
landse taallessen krijgen mensen ook de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen. Ik vind het heel 
bijzonder om daaraan bij te mogen dragen. Zo is een vrouw die eerst Nederlandse taallessen volgde 
nu gastvrouw bij de kooklessen aan wijkbewoners. Ook al is haar Nederlands nog niet zo goed, ze 
straalt helemaal en is een uitstekende gastvrouw. Ook vind ik het mooi om meer begrip en verbin-
ding te kweken onderling. Eén vrouw zei: “In het begin zag ik alleen maar mensen met hoofddoeken 
maar nu zie ik allemaal vriendinnen.” Dat ‘integratie aspect’ van alle projecten die aangesloten zijn 
bij ‘Het Begint Met Taal’  is heel belangrijk! Tenslotte leven we in dit land met elkaar samen!”

Stichting Piëzo
- Begeleidt 228 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en lesgroepen
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  079 - 33 12 763 – E  info@stichtingpiezo.nl – W  www.stichtingpiezo.nl
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 Het is mooi om te zien als ouders ook Nederlands met hun 
kinderen kunnen praten

Gilde SamenSpraak is een onderdeel van de Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer. Het is 
een taal- en integratieproject. SamenSpraak koppelt Nederlandstalige vrijwilligers aan anders-
taligen. Gilde Zoetermeer biedt een-op-een taalcoaching aan 146 anderstaligen, ook is er iedere 
donderdag een praathuis. 

Coördinator Joke Torn: “Bij SamenSpraak gaat het om de communicatie: onze vrijwilligers 
geven geen les. Vanuit SamenSpraak Zoetermeer worden jaarlijks tussen de 150 en 160 anders-
taligen door taalbegeleiders wekelijks ondersteund bij het zich eigen maken van de Nederlandse 
taal. De vrijwilligers helpen bij het leren lezen, schrijven, begrijpen en communiceren of helpen 
met huiswerk voor de Inburgeringscursus. Ze doen dat thuis, tijdens een wandeling of in de 
bibliotheek. Vaak geven zij ook uitleg over de Nederlandse samenleving en worden er samen acti-
viteiten ondernomen. Onze ervaring is dat er vriendschappen ontstaan en ook dat anderstaligen 
hun vrienden vertellen over SamenSpraak en over Het PraatHuis. Dit laatste is een extra moge-
lijkheid om iedere donderdagmiddag of –avond de Nederlandse taal de oefenen. SamenSpraak 
zorgt voor begeleiding en ondersteuning. Het centrale team van Gilde SamenSpraak bestaat uit 
zes enthousiaste vrijwilligers. Zij geven invulling aan de activiteiten van SamenSpraak, waarbij 
elk teamlid een eigen takenpakket heeft. Gilde SamenSpraak heeft een centraal kantoor in de 
Hoofdbibliotheek van Zoetermeer met een informatiebalie en een ruimte voor intakegesprekken.” 

Gilde Zoetermeer
- Begeleidt 146 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  079 - 33 18 736 – E  gilde@svcz.nl – W  www.svcz.nl/ 
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 Het taalcoachproject onderhoudt goede contacten met 
 docenten van ROC’s

Het doel van het taalproject Zutphen is mensen die een taalcursus volgen thuis ondersteunen 
met een-op-een taalcontact. Zo’n zestig anderstaligen krijgen op dit moment deze taalon-
dersteuning. Het taalcoachproject krijgt subsidie van de gemeenten Zutphen en Lochem om 
gealfabetiseerden te ondersteunen die een ROC-opleiding volgen voor Nederlands op A-niveau 
of staatsexamen willen gaan doen. Deze doelgroep krijgt voorrang op een taalcoach. 

Coördinator Cobie McLeod: “Het taalcoachproject onderhoudt goede contacten met docenten van 
de ROC’s. Ook is er samenwerking met Het Plein, een convenant van sociale zaken en werkgele-
genheid waarbij de bibliotheek en allerlei andere organisaties zijn aangesloten. Plein, Bibliotheek 
en het Gilde-taalcoachproject hebben een convenant gesloten over de deelname van onze mensen 
aan de leesclubs van de bibliotheek. Onze cursisten gaan naar leesclubs die door de bibliotheek in 
het leven zijn geroepen. De eerste paar keer gaat de taalcoach mee. De cursist en taalcoach krijgen 
allebei een biebpas. Ik kom zelf uit het onderwijs en had daar een coördinerende functie. Nadat ik 
met pensioen ging kwam dit op mijn pad. Met name het organiseren vind ik erg leuk. Ik weet niet 
of ik zelf zo’n geduldige taalcoach zou kunnen zijn, dan zou ik toch weer allerlei dingen willen gaan 
regelen. Vrijwilligers en anderstaligen zijn over het algemeen heel blij dat dit project bestaat. De 
meeste vrijwilligers hebben iets met taal of komen uit het onderwijs.” (Foto: Taal doet meer) 

Taalcoachproject Zutphen
- Begeleidt 60 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  0575 - 52 31 47 – E  taalcoachzutphen@gmail.com – W  www.gilde-zutphen.nl
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 Anderstaligen ervaren door dit project dat andere mensen 
er voor ze zijn

Het taalproject van Travers Welzijn heeft als doel mensen in de praktijk ondersteunen met taal-
vaardigheid. Zodat anderstaligen hun sociale netwerk kunnen uitbreiden en uiteindelijk kunnen 
participeren in de samenleving. Iedereen kan bij Travers Welzijn terecht, zowel analfabeten en 
mensen die nog geen Nederlands spreken als hoogopgeleide anderstaligen. Travers Welzijn bege-
leidt op dit moment zeventig anderstaligen, die taalbegeleiding vindt een-op-een plaats met een 
taalcoach of in groepsverband bij de taaloefenwerkplaats. Ook is er een vrijwilliger die aan een 
Chinese groep lesgeeft, dit gebeurt in samenwerking met het Taalpunt van Taal voor het Leven.

Coördinator Nicole Stremmelaar: “Het is mooi om te zien dat mensen stappen maken. Anders-
taligen ervaren door dit project dat er andere mensen voor ze zijn die ze een steuntje in de rug 
geven. Zo was er een Marokkaanse dame die heel geïsoleerd leefde. Een taalcoach sloot zo 
goed mogelijk aan bij de situatie van deze mevrouw. vroeg haar heel praktisch: wat wil je gaan 
doen? De Marokkaanse begon steeds meer te praten en nam op een gegeven moment andere 
Marokkaanse vrouwen mee die ook een taalcoach toegewezen kregen. Dat is zo mooi! Het is ook 
gigantisch als je ziet hoe vrijwilligers zich belangeloos inzetten. We hebben nooit problemen 
met het vinden van vrijwilligers. Binnenkort willen we ook een onderzoek laten uitvoeren naar 
de effecten van onze taaltrajecten binnen Zwolle. We werken in een convenant samen met Gilde 
Zwolle, Vluchtelingenwerk, Humanitas en Bibliotheek Zwolle. Dat is heel prettig, als wij vrijwilli-
gers zonder anderstalige hebben dan bekijken we of andere organisaties werk voor ze hebben.”

Taalondersteuning Travers Welzijn
- Begeleidt 70 anderstaligen
- Focust op alle anderstaligen

- Geeft een-op-een taalles en taaloefenwerkplaats
- Werkt met een beperkt betaalde staf

Contact: T  038 - 750 83 00 – E  n.stremmelaar@travers.nl – W  www.travers.nl
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 Na een jaar taalcoaching kunnen anderstaligen 
 doorstromen naar het taalcafé

Bij SamenSpraak Zwolle zijn vijftig taalkoppels wekelijks aan de slag met Nederlands leren. 
Anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren moeten in ieder geval een beetje Neder-
lands spreken. SamenSpraak focust vooral op communicatie tussen mensen en niet op gram-
matica. 

Coördinator Janita van Eeden: “Ons doel is mensen beter Nederlands te leren spreken, maar 
vooral om ze te helpen integreren in de maatschappij. Zodat ze een praatje met de buurman durven 
maken, aan de dokter kunnen vertellen wat eraan scheelt en alleen boodschappen durven doen. 
We gaan bij iedereen op intakebezoek, zo weten we ook waar vrijwilligers terechtkomen en kunnen 
we ze beter koppelen. Mijn persoonlijke drijfveer?: “Ik ben begonnen als taalcoach en toen kwam 
deze functie vrij. Ik houd erg van regelen, dat was ik ook gewend in mijn baan als activiteitenbege-
leider in het ziekenhuis, dus ging ik aan de slag.” Bij SamenSpraak werken we met drie enthousi-
aste coördinatoren. Op sommige momenten zelfs te enthousiast en nemen we te veel hooi op onze 
vork, daarom is het goed om dit met elkaar te kunnen overleggen en te delen. Daarnaast heeft 
Gilde SamenSpraak drie jaar geleden het Gilde taalcafé opgezet waar iedere vrijdagochtend alle 
anderstaligen die Nederlands willen oefenen zijn welkom en kunnen aanschuiven. Dit geeft hen de 
mogelijkheid om na het jaar SamenSpraak het Nederlands te blijven oefenen en te onderhouden. 
Wekelijks worden er verschillende onderwerpen besproken. Dit gebeurt in kleine groepen samen 
met een vrijwilliger. Het taalcafé is een zelfstandig project met een eigen coördinator.”

SamenSpraak Zwolle
- Begeleidt 50 anderstaligen
- Focust op anderstaligen die redelijk 

Nederlands spreken

- Geeft een-op-een SamenSpraak en taalcafé
- Werkt volledig met vrijwilligers

Contact: T  038 - 46 57 902 – E  samenspraakzwolle@hotmail.com – W  www.samenspraakzwolle.nl
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