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Meedoen begint met taal. Meer dan 600.000 an-
derstaligen doen nu niet mee in onze samenleving, 
doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taal-
coaching zorgt ervoor dat ze hun taal verbeteren, 
meer zelfvertrouwen krijgen én sneller wegwijs 
worden in onze samenleving. Taalvrijwilligers heb-
ben tijd, energie en aandacht. Hierdoor krijgen an-
derstaligen meer vertrouwen en zin om de taal te 
leren. Ook ontstaan waardevolle contacten tussen 
mensen. Zo wordt taalcoaching dus laagdrempelig, 
praktijkgericht en leuk. Taalcoaching is een belan-
grijke aanvulling op formeel onderwijs, zoals de in-
burgeringscursus.

Het Begint met Taal is het landelijk steunpunt voor 
vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. We ver-
sterken 161 vrijwilligersorganisaties bij het slim or-
ganiseren van taalcoaching. We bieden producten en 
diensten aan voor taalvrijwilligers en coördinatoren 
van aangesloten organisaties. Daardoor kunnen     
vrijwilligersorganisaties al hun energie steken in het 
werk waar zij goed in zijn: taalcoaching geven. Ons 
doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschik-
baar maken. In dit jaarverslag laten we zien wat we 
in 2016 hebben gedaan om dit te bereiken. 

Afgelopen jaar waren 519 coördinatoren onbetaald 
wekelijks actief met het slim organiseren van taal-
coaching. Deze coördinatoren zijn, naast de duizen-
den taalvrijwilligers, van onschatbare waarde. 
Als samenleving kunnen we niet meer zonder de 
inzet van vrijwiligers. Het is belangrijk dat dit werk 
wordt gewaardeerd en gecontinueerd, dat vraagt om 
inbedding in beleid. We pleiten ervoor dat vrijwilligers 
de ondersteuning  krijgen die zij nodig hebben om te 
doen waar ze goed in zijn: onze samenleving mooi-
er maken. Mensen hebben immers andere mensen 
nodig om mee te kunnen doen.

Sylvia de Groot Heupner
directeur Het Begint met Taal

Ons netwerk
 
In 2016:

- raakten 21.959 anderstaligen bekend 
met de Nederlandse taal en samenleving;

- gingen 10.863 vrijwilligers wekelijks 
aan de slag;

- waren 519 coördinatoren wekelijks be-
zig met het slim organiseren van taalcoa-
ching, waarvan 378 onbetaald;

- gaven 161 vrijwilligersorganisa-
ties taalcoaching aan anderstaligen; 

- werkte het team van Het Begint met 
Taal dagelijkse aan het effectief, zichtbaar 
en beschikbaar maken van taalcoaching. 

Aan de slag met taalcoaching, 
juist nu!

Team Het Begint met Taal v.l.n.r. Eline Dragt, Ilse van der Horst, Sylvia 
de Groot Heupner en Samira el Alami



Voor taalvrijwilligers

Webinars
In 2016 deden 571 vrijwilligers mee aan één van onze 
webinars over SpreekTaal, Actieve werkvormen en 
Uitspraak en intonatie. Tijdens de interactieve webi-
nars kregen vrijwilligers tips en tricks over thema’s 
die ze tegenkomen in de taalcoachpraktijk. Vrijwilli-
gers konden ‘live’ hun vragen stellen, zonder dat ze 
daarvoor de deur uit hoefden. 

Trainingen
In 2016 trainde Het Begint met Taal maar liefst 510 
vrijwilligers via klassikale trainingen. Samen met er-
varen coördinatoren, NT2-experts en professionele 
trainers organiseerde Het Begint met Taal de volgen-
de trainingen:
- Taalcoaching in groepen
- Spreekvaardigheid en feedback
- Omgaan met grenzen stellen
- Uitspraak en intonatie
- Aan de slag met taal
- Effectief begeleiden bij tweede taalverwerving

Dankzij projectfinanciering van het Ministerie van 
OCW en Adessium kunnen we de trainingen goedko-
per aanbieden. 

Nieuwe e-learningsfilmpjes 
Hoe ziet een taalontmoeting eruit? Wat doe je bij de 
kennismaking? Welke tips zijn er voor de invulling van 
een ontmoeting? Dankzij de e-learning weten vrijwil-
ligers hoe zij aan de slag kunnen. Samen met Stich-
ting Lezen & Schrijven ontwikkelden we vijf nieuwe 
e-learningsfilmpjes over taalcoaching in groepen. We 
lanceerden de nieuwe filmpjes tijdens de Week van 
de Alfabetisering. 

SpreekTaal
Ook in 2016 was de methode SpreekTaal weer zeer po-
pulair. De modules werden in 2016 maar liefst 14.549 
keer gedownload. SpreekTaal is de meest gebruikte 
methode voor taalcoaching aan anderstaligen.
 
Handboek voor taalvrijwilligers
Veel vrijwilligers gingen in 2016 aan de slag met het 
handboek voor taalvrijwilligers. Dit handboek biedt 
handvatten en tips voor (nieuwe) taalvrijwilligers.

Voor coördinatoren

Trainingen
61 coördinatoren deden mee aan verschillende coör-
dinatorentrainingen, zoals de introductietraining Aan 
de slag als coördinator, Taalkit Dutch en de werk-
groepen over taalcoaching in groepen en het taalcafé. 
De trainingen werden beoordeeld met gemiddeld een 
8 als rapportcijfer.

Regiobijeenkomsten
Samen met het Steunpunt Basisvaardigheden or-
ganiseerden we 8 regiobijeenkomsten voor coördi-
natoren. We bespraken de vernieuwde wet- en re-
gelgeving en wisselden onderling ervaringen uit. In 
totaal waren er 157 enthousiaste coördinatoren die 
deelnamen. 

Landelijke netwerkdag ‘Klaar voor de toekomst’
De landelijke dag 2016 ‘Klaar voor de toekomst’ van 
Het Begint met Taal en het Steunpunt Basisvaar-
digheden was een zeer geslaagd vervolg op de 8 re-
giobijeenkomsten. Door 77 coördinatoren uit het hele 
land werd veel kennis uitgewisseld, genetwerkt en 
gedanst!

Advies over slim organiseren van taalcoaching
Met weinig middelen en mankracht verzetten coör-
dinatoren enorm veel werk. Dagelijks adviseerden 
we coördinatoren over hoe je taalcoaching slim or-
ganiseert. We gaven bijvoorbeeld advies over het 
optimaliseren van vrijwilligersmanagement, het 
vinden van financiering en het versterken van lokale 
netwerken. 

Handreikingen Taalcafé, Taalcoaching in groepen, 
Een-op-een taalcoaching en SamenSpraak 
Hoe zet je als vrijwilligersorganisatie een taalcafé 
op? Hoe organiseer je SamenSpraak, een-op-een 
of groepstaalcoaching? Coördinatoren hebben hun 
tips en ervaringen met ons gedeeld tijdens diverse 
werkgroepen. Wij hebben ze gebundeld in deze prak-
tische, unieke handreikingen. 

De trainingen zijn praktijk-
gericht, concreet en nuttig.



Innovatieve projecten in 2016
Project Digitale leeromgeving voor taalcoaches
Nieuwe vrijwilligers zijn dringend nodig, helemaal nu 
de vraag naar taalcoaching zo groot is. Hoe werk je 
nieuwe taalvrijwilligers zo effectief mogelijk in, zon-
der dat het veel tijd kost? 
In 2016 werkten we aan de ontwikkeling van een prak-
tisch digitaal inwerkprogramma voor taalvrijwilligers. 
Het bestaat onder meer uit een e-coachingstraject 
dat vrijwilligers helpt om effectief aan de slag te gaan. 
De pilot start begin 2017. 
Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en loopt van april 
2016 tot april 2018.

Project Taal & Toekomstperspectief
Voor jongeren die de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen, geen netwerk en geen arbeidsvaardighe-
den hebben, is het extra lastig om een baan te vinden. 
Samen met de bij ons aangesloten vrijwilligersor-
ganisaties Taal doet meer (Utrecht), Stichting Piëzo 
(Zoetermeer), Bibliotheek Oostland (Pijnacker) en 
Gilde SamenSpraak Leiden zijn we afgelopen jaar ge-
start met het project Taal & Toekomstperspectief. We  
ontwikkelen een praktische methode voor deze jon-
geren met een taalvraag. Op deze vier locaties wor-
den 50 koppels gevormd die 25 weken samen aan de 
slag gaan. Gebaseerd op onze bevindingen schrijven 
we een methodiek en coachplan die we landelijk uit-
rollen. Het doel is migrantenjongeren sneller wegwijs 
maken in de Nederlandse taal en samenleving.
Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Fonds 21 en 
loopt van augustus 2016 tot augustus 2018.

Project VIME
In 2016 startten we het project VIME. Aanleiding voor 
het project is de groeiende inzet van vrijwilligers bij 
tweede taalverwerving. 
Samen met het ITTA, ROC Noord-Brabant en in-
ternationale partners uit Slovenië, Denemarken en 
Groot-Brittannië onderzoeken we welke rollen en 
competenties vrijwilligers hebben bij tweede taalver-
werving. We beschrijven de competenties die vereist 
zijn voor de verschillende rollen. 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij fi-
nanciële ondersteuning van o.a. Erasmus+ en loopt 
tot oktober 2018.

 
Project Taalcoaching voor vluchtelingen
Veel vrijwilligersorganisaties kampen met lange 
wachtlijsten. Het Begint met Taal wil het netwerk ver-
sterken door nieuwe coördinatoren op te leiden, zodat 
zij samen meer anderstaligen en vrijwilligers kunnen 
begeleiden. 
In 2016 startten we de campagne ‘Aan de slag met 
taalcoaching, juist nu!’. We gaven twee succesvol-
le voorlichtingswebinars om mensen enthousi-
ast te maken voor het coördinatorschap. We ver-
zamelden voorbeelden uit de praktijk over hoe 
je taalcoaching slim kunt organiseren en gingen 
op bezoek bij 18 nieuwe taalcoachprojecten om 
meer te vertellen over taalcoaching in de praktijk.  
Dit project wordt gefinancierd door onder andere 
Kansfonds, Oranje Fonds, Janivo, Stichting het R.C. 
Maagdenhuis en Fred Foundation en loopt van mei 
2016 tot mei 2018.



Taalcoaching zichtbaar maken
Sociale media
Een van onze doelstellingen is de bekendheid van 
taalcoaching vergroten. Wij gebruiken hiervoor ver-
schillende kanalen, onder andere Twitter, Facebook, 
LinkedIn, onze nieuwsbrief en website. Dat werpt zijn 
vruchten af: afgelopen jaar werden onze berichten 
zo’n 402.000 keer bekeken op sociale media. 
We zien hierdoor het aantal volgers stijgen. Ook op 
Google zijn wij steeds beter vindbaar. Onze adver-
tenties worden meer gezien (tot 600% meer) en zijn 
steeds relevanter (70% tot 700% meer klikken). 

Website
Met zo’n 95.000 bezoekers per jaar blijkt onze web-
site www.hetbegintmettaal.nl de plek bij uitstek 
voor iedereen die op zoek is naar informatie over ta-
alcoaching, de inburgering of de SpreekTaalmethode. 
Bovendien is het een veel gebruikt instrument voor 
anderstaligen die op zoek zijn naar een taalvrijwilliger 
en  voor potentiële taalvrijwilligers en coördinatoren, 
blijkt uit onze data.

Erkenning 
ING Nederland Fonds (2016)
Kirsten Ottens, directeur van het ING Nederland 
fonds: “We willen graag organisaties die initiatief 
tonen en ideeën hebben vooruit helpen. Want zij mak-
en Nederland sterker. Het Begint met Taal is daar een 
mooi voorbeeld van. We blijven hen met veel interesse 
volgen!” Tijdens het Gratis Goud Festival kreeg Het 
Begint met Taal een geldbedrag van €10.000,-.

Nationale Zorgvernieuwingsprijs (2016)
Samen met Taal doet meer, Bibliotheek Utrecht en 
sportvereniging Ladyfit wonnen we de Nationale 
Zorgvernieuwingsprijs met het project ‘Gezonde taal’. 
De vakjury vindt de combinatie van taal en gezond-
heid vernieuwend. Dat de doelgroep migrantenou-
deren met een taalachterstand zelf betrokken is bij 
het ontwikkelen van trainingsmateriaal, is een verri-
jking van het project. Ook de mogelijkheid om het idee 
landelijk toe te passen maakt dit project volgens de 
jury veelbelovend.

Dankzij Het Begint met Taal 
ben ik altijd op de hoogte 
van actuele, landelijke 
ontwikkelingen.

Samenwerkingspartners & 
netwerken



Landelijke steunpunt voor taal-
coaching aan anderstaligen
Meer dan 600.000 anderstaligen doen door onvol-
doende taalkennis niet mee. Taalcoaching zorgt 
voor meer taalkennis, zelfvertrouwen en contacten. 
Wekelijks ontmoeten 10.863 taalvrijwilligers en 
21.959 anderstaligen elkaar en oefenen de taal. Wij 
versterken 161 vrijwilligersorganisaties bij het slim 
organiseren van taalcoaching. Ons doel: taalcoa-
ching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken.

Organisatie
Bureau
Ons bureau bestaat uit de volgende medewerkers:
- Sylvia de Groot Heupner, directeur
- Eline Dragt, projectleider
- Ilse van der Horst, projectmedewerker
- Samira el Alami, secretariaat
Op het bureau werken verschillende vrijwilligers: 
Ekaterina Tereshkova, Vera de Bruin, Roy Schelling 
en Annelies Guit-Bos.

Bestuur
Nel Buis, voorzitter
Didier Dohmen, penningmeester
Elwine Halewijn, bestuurslid
Barbera Hermans, bestuurslid
Anke van Kampen, bestuurslid
Ester Overveen, bestuurslid

Financiering
Het Begint met Taal is een onafhankelijke stichting 
zonder winstoogmerk. We worden mede gefinancierd 
door de aangesloten vrijwilligersorganisaties. Zij be-
talen ons jaarlijks een bijdrage. Daarnaast ontvingen 
wij in 2016 projectsubsidies van o.a. Adessium, Fred 
Foundation, Fonds 21, Janivo, Kans Fonds, het Mi-
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Oranje Fonds en het R.C. Maagdenhuis. 
Zie voor meer informatie onze jaarrekening 2016.

Meer weten?
Neem contact op met: 
 
Het Begint met Taal 
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
030-2422841
info@hetbegintmettaal.nl 
www.hetbegintmettaal.nl


