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Voorwoord Het Begint met Taalnetwerk 

“Toen ik net in Nederland kwam, was taalcoach Floor de belangrijkste persoon in m’n leven. 
Op m’n zoontje na dan”, antwoordt de Turkse Erdal op de vraag waarom taalcoaching zo 
belangrijk is. Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze 
de taal onvoldoende beheersen. Zij hebben weinig contacten, vinden moeilijk werk en benutten 
hun talenten niet voldoende. Dat is nadelig voor henzelf, hun omgeving en onze samenleving. 
Taalcoaching is een persoonlijke en effectieve aanpak van dat probleem. Met behulp van 
vrijwilligers, vaak één-op-één, worden anderstaligen geholpen hun kennis van de Nederlandse 
taal te verbeteren. 

Taalcoaching is bewezen effectief
Dankzij taalcoaching verbeteren anderstaligen hun taal, krijgen ze meer zelfvertrouwen 
én worden ze sneller wegwijs in onze samenleving. De aanpak met vrijwilligers zorgt voor 
wederzijds begrip, persoonlijk contact en een groter netwerk. Het Begint met Taal versterkt 161 
vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Zoveel mogelijk van hen zijn 
opgenomen in dit netwerkboek. We ondersteunen circa 500 coördinatoren met kennis, trainingen, 
materiaal, advies en innovatie. Ook vragen we landelijk aandacht voor het belang van taalcoaching. 
Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, overal in Nederland. Samen 
zorgen we ervoor dat taalcoaching écht bijdraagt aan de integratie van anderstaligen.

Behoefte aan taalcoaching groter dan ooit
De behoefte aan taalcoaching groeit. Door de toestroom van vluchtelingen zijn steeds meer 
anderstaligen op zoek naar een taalvrijwilliger. Ook migranten die hier al langer zijn kloppen aan bij 
vrijwilligersorganisaties, omdat zij meer taal nodig hebben dan ze op school hebben geleerd. Om 
aan deze groei te voldoen, met behoud van kwaliteit, zijn meer mankracht en middelen nodig. We 
roepen alle gemeenten, fondsen, bedrijven en andere partners op om met ons samen te werken. 
Zodat nog meer anderstaligen hun Nederlandse taalvaardigheid verbeteren en sneller kunnen 
meedoen in onze samenleving. 

Met de verhalen in dit boek brengen we het bijzondere netwerk van Het Begint met Taal in kaart.  
Elke aangesloten organisatie heeft een eigen pagina waarop coördinatoren vertellen over het nut en 
de noodzaak van hun taalproject. Met dank aan de Beeldenfabriek, het ING fonds en ....[hier komt 
de naam van de drukker te staan] voor het mogelijk maken van dit netwerkboek. Speciale dank aan 
Ekaterina Tereshkova voor de vormgeving van deze editie.

Veel leesplezier! 

Sylvia de Groot Heupner 
Directeur

Utrecht, 25 januari 2017
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Het doel van Gilde Emmen is om vluchtelingen en overige anderstaligen te ondersteunen in de 
taal en hen wegwijs te maken in Nederland, specifiek in Emmen. 

Onze vrijwilligers zijn zeer divers. Sommigen komen uit het onderwijs en gaan dieper in op 
de taal. Anderen gaan aan de slag met de spreekvaardigheid en het praktische gebruik van 
onze taal. Het contact met andere culturen is voor vrijwilligers een belangrijke reden om dit 
werk te doen. Daarnaast werkt het stimulerend om te zien dat er vooruitgang wordt geboekt 
in de taalverwerving. De deelnemers zijn erg blij met de aanspraak en hulp. Er ontstaan 
vriendschappen uit deze contacten. Onze deelnemersgroep is ook divers. Sommigen zijn bezig 
met inburgeren, anderen zijn getrouwd met een Nederlander en zijn de taal niet machtig. De 
anderstaligen hebben verschillende niveaus: van laag- tot hoogopgeleid, starter of al enige 
tijd in Nederland. Een aantal zijn er uitgeprocedeerd, wachten op mogelijke uitzetting en 
hebben enorme behoefte aan afleiding. Naast Samenspraak hebben we een Praatcafé in de 
bibliotheek. Dat wordt goed bezocht door mensen van verschillende nationaliteiten. Er staan twee 
vrijwilligers op de groep samen met een anderstalige ondersteuner. Tijdens het Praatcafé wordt 
aandacht besteed aan actualiteiten afgewisseld met thema’s.

Gilde Emmen 
 - Begeleidt 64 anderstaligen
 - Beschikt over 9 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  0591- 681449 – E  gildeemmen@live.nl – W http://www.gilde-emmen.nl

Het Taalcafé De Drieklank is in het voorjaar van 2016 gestart om mensen de kans te geven om 
mee te doen in onze maatschappij. 

Door taalcoaching te geven willen we bereiken dat mensen niet in een isolement komen maar zich 
kunnen verbinden met andere mensen. Als mensen goed contact kunnen leggen met anderen, 
kunnen ze zichzelf beter redden. De taalcoaching vindt plaats op een kleinschalig niveau. We 
zitten dichtbij de mensen die in de wijk wonen waarin ons kerkgebouw staat en waar de lessen 
gegeven worden. We spelen in op hun behoeften door een taalcafé op te zetten. Het taalcafé 
betekent voor de vrijwilligers een mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en daadwerkelijk 
iets te kunnen betekenen voor andere wijkbewoners.  

Taalcafé De Drieklank 
 - Begeleidt 5 anderstaligen
 - Beschikt over 8 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcafé

Contact: E  taalcafededrieklank@gmail.com  – W www.facebook.com/pg/Taalcafé-De-Drieklank-600890100099887

Wij proberen voor iedere anderstalige een vrijwilliger 
     te vinden die bij hen past We willen bereiken dat mensen zich verbinden met elkaar

Drente Emmen Flevoland Almere
Taalcafé De Drieklank
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Met het motto ‘een leven lang leren’ richt Huis voor Taal zich op het ontdekken en praktisch 
oefenen van basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale vaardigheden. Huis voor Taal 
Lelystad heeft zich bewezen als een vaste herkenbare plek in de Lelystadse samenleving 
waar mensen in hun kracht  komen te staan en vanuit daar meedoen in de maatschappij. Huis 
voor Taal is een samenwerking tussen Welzijn Lelystad, SamenSpraak Lelystad en FlevoMeer 
Bibliotheek.

Coördinator Mirjam Bloedjes: We merken dat steeds meer mensen weten dat je gewoon kunt 
binnenlopen en dat je daadwerkelijk verder komt! Het Huis voor Taal is er voor iedereen. Niet 
alleen de nieuwkomer die een andere taal moet leren, maar ook mensen die na 20 jaar hun baan 
zijn kwijtgeraakt en er tegenaan lopen dat ze niet weten hoe ze digitaal moeten solliciteren.” Een 
van onze vrijwilligers vertelt: “Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om niet te kunnen doen wat 
je wilt door het niet goed kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Nu kan 
ik een ander helpen!” Doordat wij vanuit een samenwerkingsverband zijn ontstaan kunnen we 
maatwerk bieden: Gedeelde expertise en jaren ervaring maakt ons sterk! 

Huis voor Taal Lelystad 
 - Begeleidt 494 anderstaligen
 - Beschikt over 150 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 betaalde 

parttimers en 7 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact:  – E  taalcafededrieklank@gmail.com

Bij Timpaan Welzijn willen we door middel van taalcoaching de taalvaardigheid en het netwerk 
van nieuwkomers en oudkomers vergroten. Daarmee verbeteren ook hun kansen op de 
opleidings- en arbeidsmarkt. 

De gemeente wil graag dat mensen met een uitkering aan het werk gaan. Door hen extra 
taalondersteuning te geven, wordt het voor hen makkelijker om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Hopelijk zal betaald werk dan de volgende stap zijn. Iedereen die gemotiveerd is, is welkom bij 
ons taalproject. Onze deelnemers variëren van mensen die net bezig zijn met de inburgering 
tot mensen die hier al 15 jaar wonen. De impact van taalcoaching merken we direct. We zien dat 
mensen, wanneer ze een taalcoach krijgen waarmee ze wekelijks contact hebben, opbloeien, 
meer zelfvertrouwen krijgen en minder eenzaam zijn. Anderstaligen krijgen op deze manier een 
extra steuntje in de rug, en dat werkt, blijkt uit onze ervaring. Vrijwilligers leren ook veel van de 
taalcoaching en vaak ontstaat een vriendschappelijke band tussen vrijwilligers en anderstaligen. 

Timpaan Welzijn 
 - Begeleidt 58 anderstaligen
 - Beschikt over 45 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact: T  06-46073968 of 06-15016842  – E  g.miedema@timpaanwelzijn.nl of o.veenstra@timpaanwelzijn.nl  

– W  www.timpaanwelzijn.nl

Huis voor Taal als vaste zichtbare kracht binnen het sociaal 
     domein in Lelystad

We zien dat mensen, wanneer ze een taalcoach krijgen, opbloeien, 
     meer zelfvertrouwen krijgen en minder eenzaam zijn

Friesland BeetsterzwaagFlevoland Lelystad
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De doelgroep van Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) bestaat uit 
iedereen die de Nederlandse taal niet machtig is. Wel moet je je verstaanbaar kunnen maken 
in bijvoorbeeld Engels. Naast een-op-een taalcoaching, organiseren we een praathuis en een 
duaal traject. Dat laatste is in samenwerking met het Friesland College, voor anderstalige 
vrouwen die de inburgeringscursus hebben gedaan. Zij krijgen één dagdeel Nederlands les en 
één dagdeel voorlichting over instanties.

Coördinator Vera de Bruijn: “Het doel is zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om 
te participeren in de maatschappij. Wanneer dit niet ‘zomaar’ kan, biedt onze organisatie 
ondersteuning zodat iedereen uiteindelijk wel kan participeren. Ik ben van mening dat je de 
kansen van migranten vergroot door ondersteuning te bieden bij het leren van de taal. Het 
contact met Nederlanders en onze cultuur is net zo belangrijk. De vrijwilligers vinden het contact 
met anderstaligen een verrijking. Ze 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 47 anderstaligen
 - Beschikt over 26 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact:  T  0512 - 515598  – E  V.deBruijn@mosweb.nl  – W  www.mosweb.nl

Vrijwilligers halen veel voldoening uit de vorderingen die 
     een anderstalige maakt

Stichting Da Capo is 2 jaar geleden opgericht in Apeldoorn. Oprichtster Marleen Hoogeboom zag 
dat er op het gebied van informeel taalonderwijs nog weinig aangeboden werd. Al helemaal voor 
vrouwen. Intussen staat er een gedegen vrijwilligersorganisatie waar migrantenvrouwen graag 
komen.

Da Capo is er voor iedereen die het Nederlands wil leren of verbeteren. Er komen vrouwen uit 
Europa en daarbuiten. Als vluchteling, vanuit gezinshereniging, voor de liefde of om te werken. 
Allemaal met één doel: het Nederlands leren om beter mee te kunnen doen in de samenleving. 
Maar ook het samenzijn met andere vrouwen is belangrijk. Da Capo geeft taallessen in kleine 
groepen op 4 niveaus. Van echte beginners tot aan vrouwen die de taal al redelijk beheersen, 
maar meer willen leren. Ook analfabete vrouwen worden begeleid. “Mooi om te zien hoe zij 
steeds meer kunnen lezen.” Het is maatwerk om alle vrouwen in de juiste groepen te plaatsten. 
Naast taal is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Zaken als op tijd komen 
worden getraind. Da Capo stimuleert vrouwen ook om andere activiteiten te ondernemen zoals 
vrijwilligerswerk.

Stichting Da Capo  
 - Begeleidt 103 anderstaligen
 - Beschikt over 53 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T 06-12 16 57 18  – E  info@stichtingdacapo.nl  – W  http://stichtingdacapo.nl/

Stichting Da Capo is een kleine welzijnsorganisatie, met de 
    focus op taal en meedoen in de samenleving

Friesland Drachten Gelderland Apeldoorn
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Vrijwilligers Centrale Arnhem organiseert informeel contact tussen anderstaligen en 
taalmaatjes. De focus ligt op spreken, taalcoaches zijn geen taaldocenten.

Coördinatoren Marieke Kramer en Rineke Luijckx: “Het leuke is dat je mensen bij elkaar brengt 
die graag iets voor een ander doen. Daar worden wij heel blij van.” Er is een grote hoeveelheid 
anderstaligen die zich aanmeldt, de mensen spreken al wel een beetje Nederlands of Engels 
en zijn gealfabetiseerd. Het project draagt bij aan het participeren in de samenleving en 
aan wederzijdse begripsvorming. Voor de anderstaligen en vrijwilligers betekent dit project 
cultuuruitwisseling, ook krijgen ze meer begrip voor elkaar. Daarnaast krijgen anderstaligen 
meer zelfvertrouwen. Ze vergroten hun zelfstandigheid en kunnen bijvoorbeeld beter 
communiceren met hun kinderen. Soms gaan ze na een traject aan de slag met vrijwilligerswerk 
of een betaalde baan.

Vrijwilligerscentrale Arnhem  
 - Begeleidt 120 anderstaligen
 - Beschikt over 120 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde parttimers en 

3 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  026-4422833  – E  taalmaatjes@vrijwilligerscentralearnhem.nl 

 – W  www.vrijwilligerscentralearnhem.nl/projecten_0/taalmaatje

Iedereen die mensen wil ontmoeten is welkom bij Welcom Didam. Door middel van ons 
taalproject willen we ervoor zorgen dat nieuwkomers sneller vertrouwd raken met hun nieuwe 
omgeving. Zodat ze zich beter kunnen redden en zich sneller thuis voelen in Didam en in 
Nederland in zijn geheel.

Tijdens de een-op-een thuislessen en taalcoaching in groepen laten we nieuwkomers met 
vrijwilligers maar ook met elkaar de Nederlandse taal oefenen. Op deze manier krijgen ze de 
taal sneller onder de knie en kunnen ze zodoende sneller deelnemen aan de maatschappij en 
de arbeidsmarkt. Daardoor zijn ze niet meer afhankelijk van instanties. Met het taalproject 
willen we bijdragen aan de integratie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van anderstaligen. 
Vrijwilligers zien taalcoaching als een manier om zich in te kunnen zetten voor nieuwkomers. 
Door wekelijks met anderstaligen af te spreken om de taal te oefenen, dragen ze hun steentje bij 
aan de taalverwerving en het netwerk van anderstaligen en aan een prettigere samenleving.

Welcom Didam  
 - Begeleidt 65 anderstaligen
 - Beschikt over 45 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  0316-223520  – E  J.Roelofs@welcommail.nl of n.langenhof@welcommail.nl

 – W  www.iedereenwelcom.nl

Anderstaligen en vrijwilligers krijgen meer begrip voor elkaar Wij heten nieuwkomers welkom bij Welcom Didam

Gelderland Arnhem Gelderland Didam
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Taal is de sleutel tot integratie en participatie in de samenleving. Dat geldt ook voor iedere 
volwassene in Doesburg die moeite heeft met de Nederlandse taal en daarbij geholpen 
wil worden. Veel vrijwilligers (taalmaatjes) staan wekelijks klaar om onze deelnemers te 
begeleiden.

Gestart in 2012 met een groep voornamelijk Turkse vrouwen is Taalmaatjes gegroeid tot een 
bruisende activiteit waarin 25 nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Iedere volwassene uit 
Doesburg met een taalvraag mag meedoen. Het niveau varieert van alfabetisering tot niveau B2. 
De taalmaatjes zijn allemaal vrijwilligers met een gezamenlijke drijfveer: anderen helpen. Deze 
hulp gaat soms verder dan alleen taalhulp.
De werkgroep Taalmaatjes (ook vrijwilligers) houdt de intakegesprekken met zowel de 
taalmaatjes als de deelnemers, vooral om een goede match te kunnen maken. Ook ondersteunt 
de werkgroep de taalmaatjes met handreikingen voor een taalprogramma en bijbehorende 
middelen. We beschikken over een mooie bibliotheek met methoden en naslagwerken. De 
wekelijkse taalondersteuning, één-op-één, vindt plaats in het gebouw van de Buurtacademie. Er 
zijn plannen voor een taalcafé . De activiteit Taalmaatjes werkt samen met andere organisaties in 
Doesburg in de begeleiding van met name nieuwkomers in Doesburg.

Buurtacademie Doesburg  
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Beschikt over 40 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T 0313-712400  – E  taalmaatjes@buurtacademiedoesburg.nl  – W  www.buurtacademiedoesburg.nl 

Bij Taalhuis de Liemers streven we ernaar te voorkomen dat mensen in een isolement 
raken. Door middel van taalcoaching hopen we vereenzaming te voorkomen. Vrijwilligers en 
anderstaligen onderhouden namelijk positieve opbouwende contacten, wat welzijn in de brede 
zin bevordert.

Elke donderdagochtend komen ze bij elkaar in het café van de ‘OG-tent’ in Duiven: twee groepjes 
anderstaligen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen. Analfabetisme speelt 
hier ook een rol. Er is veel vraag naar taalondersteuning. De groepjes breiden zich daarom 
uit. Ook op dinsdagmorgen- en in de bibliotheek in Westervoort zijn op de donderdag- en 
vrijdagmorgen taalgroepjes actief. Komen de mensen alleen om hun taalvaardigheid uit te 
breiden? Nee, ze komen ook voor de gezelligheid, hier worden vriendschappen voor het leven 
gesmeed. De deelnemers komen van over de hele wereld. Ze weten dat taal heel belangrijk is 
om te functioneren in het dagelijks leven. Een aantal heeft zijn taalachterstand ingelopen en is 
inmiddels als vrijwilliger aan het werk gegaan. Zo is een groepje vrijwilliger bij de Wereldwinkel 
en een man uit Eritrea is begonnen bij de biologische zorgboerderij.  Vanuit het Taalhuis zijn wij in 
contact met de gemeente en andere organisaties om te komen tot een ingebed kwalitatief aanbod 
in ons woongebied ‘de Liemers’.

Taalhuis de Liemers/Rode Kruis Duiven 
 - Begeleidt 63 anderstaligen
 - Beschikt over 30 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en 
SamenSpraak

Contact: T  0316-266896 of 0316-261776  – E  bboschker@stmr.nl of Marijke.Peeters@debibliotheekliemers.nl 

Taal verbindt werelden Taalhuis de Liemers is Nederlandse gezelligheid

Gelderland Doesburg Gelderland Duiven Taalhuis de Liemers/
Rode Kruis Duiven
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Het doel van Stichting Welzijn Ermelo: meedoen! Als je de taal niet spreekt is meedoen lastig. 
Met ons taalproject willen we mensen helpen mee te doen in de (lokale) samenleving.

Bij Stichting Welzijn Ermelo willen we samen met onze vrijwilligers ervoor zorgen dat mensen 
hun plek in de samenleving vinden. Dit doen we door een-op-een taalcoaching te geven. 
Taalcoaching is maatwerk. Doordat vrijwilligers individuele begeleiding geven kunnen zij goed 
inspelen op de taalvraag van de anderstalige. Net als de anderstalige en zijn taalvraag, is iedere 
vrijwilliger uniek. Iedere vrijwilliger beschikt over andere kennis en vaardigheden die hij of zij 
in kan zetten voor de taalcoaching. Vrijwilligers delen graag hun kennis en hebben behoefte aan 
contact met andere mensen. Daar ontmoeten vrijwilligers en anderstaligen elkaar: ze willen 
beiden graag contact met anderen. Als gevolg van de taalcoaching leren anderstaligen sneller de 
taal waardoor het makkelijker voor hen wordt om contact te maken met anderen en om hun plek 
te vinden. Taalcoaching zorgt ervoor dat nieuwkomers beter integreren en creëert meer sociale 
samenhang.

Stichting Welzijn Ermelo 
 - Begeleidt 20 anderstaligen
 - Beschikt over 13 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T 0341-551678  – E  steunpuntvrijwilligerswerk@welzijnermelo.nl  – W  www.welzijnermelo.nl 

Het doel van Stichting Welzijn Ermelo: meedoen!

VluchtelingenContact Hattem ondersteunt vluchtelingen met een status bij het leren van de 
Nederlandse taal vanaf het moment dat zij aankomen in Hattem. De taal is cruciaal bij het 
inburgeren in Nederland.

Coördinator Erik-Jan Barendsen: “Ik kom uit de museumwereld en heb vroeger met mijn vader 
een reis naar Afrika gemaakt en daar mijn hart verloren. Mijn gezinssituatie laat het niet toe 
om heel vaak te reizen, daarom heb ik besloten om hier iets voor mensen te betekenen. Toen de 
oproep voor maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenContact kwam, besloot ik mij aan te 
melden. Inmiddels ben ik coördinator van het project. Ik vind het een eye-opener om dit werk te 
doen. Je reflecteert hierdoor ook op je eigen leven.” De gemeente Hattem vindt het project erg 
belangrijk, de integratie van vluchtelingen hangt voor een groot deel af van het leren van de taal. 
De vluchtelingen hebben veel waardering voor de hulp die zij krijgen en hebben het gevoel in een 
warm bad te vallen. Er ontstaan soms zelfs vriendschappen. Zonder het VluchtelingenContact 
zouden ze er wellicht ook komen, maar veel moeizamer. De vrijwilligers zeggen dat het werk hen 
een goed gevoel geeft. Doordat ze met vluchtelingen werken merken ze dat alles hier goed is 
geregeld.

VluchtelingenContact Hattem 
 - Begeleidt 25 anderstaligen
 - Beschikt over 33 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  038-4432884  – E  info@vluchtelingencontact.nl  – W  http://www.vluchtelingencontact.nl 

De integratie van vluchtelingen hangt voor een groot deel af  
     van het leren van de taal

Gelderland Ermelo Gelderland Hattem
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Het Taalhuis Lochem-Zuthpen is in 1 december 2015 van start gegaan. Gemeente Lochem en 
Gemeente Zutphen wilden de handen in een slaan om laaggeletterdheid aan te pakken. Het 
Taalhuis zorgt ervoor dat laaggeletterden kundig worden doorverwezen naar een taalaanbod 
wat goed bij hem of haar past. Meestal is dat een non-formeel taaltraject. Ook verzorgen we 
trainingen aan vrijwilligers, geven voorlichting over laaggeletterdheid aan organisaties en 
verstevigen een netwerk.

Na de start bleek al snel dat de laaggeletterdheid onder de groep migranten hoger was dan 
gedacht. Samen met verschillende organisaties in beide gemeentes zoals vrijwilligerscentrales, 
bibliotheken, ‘t Gilde, buurtcentra, en welzijnsorganisaties bieden we taalvragers diverse 
mogelijkheden aan om onze taal beter te spreken, lezen en schrijven. Voorbeelden van de 
taalactiviteiten zijn zoal: Leesclubs, Moeder-en Kindgroepen, Het Praathuis, Spreek-en 
LeesKring, Taalspreekuur, en een-op-een ondersteuning. Coördinator Jose Boone: “Ik vind het 
heel belangrijk om mensen te helpen elkaar beter te verstaan en te begrijpen. Werken bij het 
Taalhuis past precies in dat plaatje. Een mevrouw die al 42 jaar in Nederland woont zei tegen 
mij: ´Ik kan niks.’ Na een tijdje oefenen met woorden, bleek dat ze eigenlijk al best veel begreep. 
Waar dit door kwam? Door te focussen op wat ze kon in plaats van wat ze nog niet kon. Dat is het 
succes.”

Taalhuis Lochem-Zuthpen 
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen en 
laaggeletterden

 - Geeft een-op-een taalcoaching en 
taalcoaching in groepen

Contact: T 06-15294008  – E  info@taalhuislochemzutphen.nl

STEP biedt taaltrajecten op maat aan anderstaligen. De taalcoaching in groepen wordt op 
diverse niveaus door zeer ervaren vrijwilligers gegeven. De niveaus variëren van semi-
analfabeten tot gevorderden. Naast de groepslessen worden de cursisten een-op-een aan 
een taalcoach gekoppeld. Bovendien kunnen cursisten deelnemen aan rekenles, fietsles, 
computerles en uitspraaktraining. Om de dialoog tussen mensen van diverse culturen te 
bevorderen organiseert STEP regelmatig interculturele ontmoetingen.

Coördinator Roya Banaei: “STEP is een laagdrempelige kleurrijke organisatie met zo’n 58 
culturen. De cursist is ons uitgangspunt. Als iemand binnenkomt nemen we de tijd voor een 
zorgvuldige intake om een zo duidelijk en uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag, 
wensen, privéomstandigheden en toekomstperspectief van de cursist. Ik haal veel energie uit 
mijn werk. Een jaar geleden kwam er bijvoorbeeld een Somalische mevrouw op intake, ze was 
moeder van 6 kinderen en had nog nooit aan een activiteit buiten de deur deelgenomen. Tijdens 
de intake gaf ze aan geen talenten te hebben. We bouwden haar deelname aan activiteiten 
langzaam op. Aan het einde van haar traject hebben we vrijwilligerswerk voor haar bij een 
zorginstelling gevonden. Na een maand proeftijd kreeg zij een contract voor onbepaalde tijd als 
gastvrouw en wandelmaatje van bewoners. Hiervoor doe ik het: positief kunnen bijdragen aan het 
leven van cursisten. Elke vordering, hoe klein ook, is een megastap!”

STEP 
 - Begeleidt 457 anderstaligen
 - Beschikt over 120 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 8 betaalde 

parttimers en 2 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T 024-3233235 – E  info@stepnijmegen.nl  – W  www.stepnijmegen.nl

Ik vind het heel belangrijk om mensen te helpen elkaar 
    beter te verstaan en te begrijpen Elke vordering, hoe klein ook, is een megastap!

Gelderland Lochem-Zutphen Gelderland Nijmegen
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Taalmaatjes Nunspeet brengt Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal 
en elkaars culturen te leren kennen. Samen met het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet spelen 
we zoveel mogelijk in op de vraag van anderstaligen en Nunspeetse samenleving om zo de 
integratie zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Coördinator Marian van Ommen: “Toen vorig jaar de vluchtelingenproblematiek volop in het 
nieuws was, wilde ik iets doen. Ik besefte, dat taalbeheersing een voorwaarde is om te kunnen 
integreren. De taal spreken is de belangrijkste stap richting zelfredzaamheid en het vinden van 
werk of het volgen van een opleiding. Ik ben vervolgens gestart als vrijwillig coördinator van 
Taalmaatjes Nunspeet.” Om in een behoefte te voorzien, zijn we twee taalgroepjes gestart. Het 
ene groepje is gericht op de Nederlandse taalverwerving, het andere groepje is meer gericht op 
het kennismaken met de Nederlandse cultuur. Lorianne (taalmaatje van taalgroep): “Ik vind het  
heel fijn om mensen te helpen met de taal, zodat ze een opleiding kunnen gaan volgen of kunnen 
gaan werken. Mijn taalgroepje bestaat uit mensen van mijn eigen leeftijd uit diverse landen, het is 
dan ook altijd heel gezellig en we leren veel over elkaars cultuur en gewoontes.”

Taalmaatjes Nunspeet 
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T 0341-259255  – E taalmaatjes@nunspeet.nl -W http://vrijwilligers.nunspeet.nl/vrijwilligers/

taalmaatjes-nunspeet_3479 

De taal spreken is de belangrijkste  stap richting 
     zelfredzaamheid

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.

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. 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. Vorig jaar had ik een avond georganiseerd 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 30 anderstaligen
 - Beschikt over 35 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  0317– 411 777  – E  ehd@xs4all.nl  – W  www.gilde-wageningen.nl 

We vragen de anderstaligen ook om vrijwilligers onderricht 
     te geven in hun eigen taal en cultuur

Gelderland Nunspeet Gelderland Wageningen
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Welzijnsorganisatie Caleidoz heeft twee taalprojecten gericht op anderstaligen. Aan het 
taalmaatjes plus project doen zo’n vijftien anderstaligen mee. Het doel is mensen van 
buitenlandse komaf kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Tijdens het project bezoeken 
deelnemers de vrijwilligerscentrale en een vrijwilligersorganisatie. Na een jaar is het streven 
dat zij doorstromen naar vrijwilligerswerk. Dat is niet voor iedereen weggelegd die de taal nog 
niet goed spreekt. Daarom is er een praathuis opgericht. 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 makkelijker 
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 25 anderstaligen
 - Beschikt over 15 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching en 
taalcafé

Contact: T  0316 - 52 51 22   – E j.mennings@caleidoz.nl   – W  www.caleidoz.nl

Gilde Zutphen begeleidt immigranten die de Nederlandse taal willen leren. Immigranten in de 
breedste zin van het woord: vluchtelingen met een verblijfsvergunning, gezinsherenigers en 
arbeidsmigranten van binnen de EU en daarbuiten.

Het project wordt gecoördineerd door zes vrijwilligers. Zij verzorgen de koppelingen en 
ondersteunen de taalcoaches door middel van cursussen en bijeenkomsten. Ook met individuele 
vragen kunnen coaches terecht bij de coördinatoren. De coördinatoren hebben relevante 
ervaring en zetten zich met plezier in voor de kwaliteit en continuïteit van het taalcoachproject. 
De taalcoaches geven wekelijks 1 tot 2 uur begeleiding. Dat gebeurt op een persoonlijke manier, 
in een informele sfeer. Een van de coaches: “Taal verbindt. Als taalcoach ben je een soort 
sleutelfiguur: je helpt mensen de weg in de maatschappij te vinden. Dat geeft ontzettend veel 
voldoening.” Uit een tussenevaluatie (nov. 2016) blijkt dat ongeveer 70% van de deelnemers na 
de taalcoaching op zoek wil naar betaald werk of verdere scholing. In 2016 deden veel jonge 
inburgeraars mee aan het project uit wel 41 landen. Een groot aantal heeft de ambitie om na hun 
inburgering een NT2-I of II diploma te gaan halen, zodat zij kunnen instromen in het mbo of hoger 
onderwijs. Het Taalcoachproject is opgezet in 2009 en is inmiddels een vertrouwd adres voor 
taalondersteuning. Sinds 2016 werkt het Gilde Zutphen samen met het Taalhuis Lochem/Zutphen.

Gilde Zutphen 
 - Begeleidt 130 anderstaligen
 - Beschikt over 103 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 6 vrijwillige 

coördinatoren 

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T taalcoachzutphen@gmail.com  – W www.gilde-zutphen.nl

Dankzij deze projecten kunnen we meer mensen bij de 
     samenleving betrekken die anders aan de kant blijven staan

Taal verbindt. Als taalcoach ben je een soort sleutelfiguur:  
     je helpt mensen de weg in de maatschappij te vinden.

Gelderland Zevenaar Gelderland Zutphen
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Lees-goed is een bijzonder taalcoachproject. Het is namelijk ook een boekwinkel voor mensen 
die lezen en schrijven lastig vinden, ondergebracht bij en mogelijk gemaakt door Boekhandel 
Riemer.

In deze winkel kun je boeken kopen die in gewone, eenvoudige taal zijn geschreven. Het maakt 
niet uit welke leeftijd je hebt. Je kunt bij Lees-goed ook informatie krijgen over de Nederlandse 
taal. Elke dinsdagochtend organiseert Lees-goed een taalcafé, dat plaatsvindt in de boekhandel. 
Anderstaligen en vrijwilligers komen dan samen om via ongedwongen gesprekken in een 
gezellige omgeving de taal te oefenen. Veel anderstaligen die deelnemen aan het taalcafé zijn aan 
het inburgeren en op zoek naar mensen om de taal mee te oefenen in de praktijk. Oprichtsters 
en coördinatoren Pietie Solissa en Klazien de Ruiter zijn erg druk met het project. Volgens 
Klazien is netwerken voor het project enorm belangrijk. “Je leert van elkaar, kunt mensen beter 
doorverwijzen en ideeën versterken door samenwerking.” Het doel van Lees-goed heeft vier 
aspecten: emancipatie (doorbreken van taboes), bewustwording (via voorlichting op scholen), 
preventie (via leesbevorderingsprojecten) en activering (taalcafé). Laaggeletterdheid is een 
schrijnend probleem en dat geldt natuurlijk ook voor de anderstaligen. Wij pakken dit probleem 
aan met taalcoaching.

Lees-goed 
 - Begeleidt 15 anderstaligen
 - Beschikt over 15 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact: T 06-10911906  – E  sien@lees-goed.nl  – W  www.lees-goed.nl 

Anderstaligen en vrijwilligers komen samen om via ongedwongen  
     gesprekken in een gezellige omgeving de taal te oefenen

Humanitas District Noord organiseert in 13 afdelingen taalondersteuning. Taalondersteuning 
is mogelijk voor beginners en gevorderden en richt zich op iedereen die moeite heeft met 
de Nederlandse taal. De meer dan 700 vrijwilligers zijn actief in een-op-een thuisles, 
conversatiegroepen, taalcafé ’s en taalhuizen. Kijk op de website van Humanitas voor 
mogelijkheden in jouw buurt.

Inderdaad, alles begint met taal. Consulent Humanitas District Noord Anes Rustempaši : 
“Meepraten is meedoen”. Het is belangrijk om wat je leert tijdens een taalcursus ook in de 
praktijk te kunnen brengen. Soms is de taalondersteuner het enige contact met Nederlanders. 
Het contact met vrijwilligers is belangrijk om de taal beter te leren spreken, je netwerk uit te 
breiden en zelf actief te worden. Voor vrijwilligers biedt de taalondersteuning een leuke manier 
om hun blik te verruimen en iets te leren van andere culturen. “Je maakt een wereldreis zonder 
je land te hoeven verlaten”.

Humanitas District Noord 
 - Begeleidt 1000 anderstaligen
 - Beschikt over 700 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 5 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T 050-3120633  – E  info.noord@humanitas.nl  –W  www.humanitas.nl 

Meepraten is meedoen

Groningen Groningen Groningen Groningen 
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Bovenstaande mail mochten we als coördinatoren ontvangen, enkele weken nadat we Nabal 
hadden gekoppeld aan taalcoach Ria. Nabal en Ria vormen een taalkoppel dat elkaar wekelijks 
ontmoet, waarbij het accent ligt op het spreken van de Nederlandse taal en het integreren in 
onze maatschappij. Vaak gaat de inburgeraar enkele dagen per week naar school en oefent de 
taal samen met een taalcoach in de praktijk.

SamenSpraak Echt-Susteren biedt een-op-een taalondersteuning als ook groepsbijeenkomsten. 
Voor de groepsbijeenkomsten zijn alle anderstaligen welkom, ook de mensen die al ingeburgerd 
zijn. Zij kunnen hun taalvaardigheid uitbreiden door middel van gevarieerde taalactiviteiten. 
Uiteenlopende thema’s worden besproken, elkaars culturen worden verkend en het mag ook 
best gezellig zijn. Een nieuw initiatief is een vrouwenpraatgroep waarvoor – de naam zegt het 
– alleen vrouwen worden uitgenodigd. Voortgekomen uit een lokaal initiatief is SamenSpraak 
Echt-Susteren inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige organisatie, waarbij gemotiveerde en 
betrokken vrijwilligers anderstaligen helpen hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voorwaarde om dit proces goed te laten 
verlopen. Het geeft veel voldoening, zowel voor de vrijwilliger als voor de anderstalige, wanneer 
deze integratie succesvol blijkt te verlopen.

SamenSpraak Echt-Susteren 
 - Begeleidt 49 anderstaligen
 - Beschikt over 28 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 5 vrijwillige coördinatoren 

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen, taalcafé

Contact: T 0475-484848  – E  samenspraakes@gmail.com  – W  www.samenspraakes.nl 

Taalcoach altijd komt woensdag mijn thuis goed praten 
    en leren. Ik heel erg blij!

Platform Allochtonen Geleen Breed verzorgt een-op-een taalondersteuning en 
conversatielessen in groepen. Het Platform doet meer dan taalondersteuning, ook mensen 
met vragen over bijvoorbeeld 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 taalondersteuning vult dat gat op. We stimuleren anderstaligen om contacten te 
leggen met anderen zodat zij hun zelfredzaamheid vergroten. 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.”

Platform Allochtonen Geleen Breed 
 - Begeleidt 26 anderstaligen
 - Beschikt over 16 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator 

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  0512 - 515598 of 06 - 30362486  –  E  harzi@kpnmail.nl

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

Limburg Echt Limburg Geleen
Platform Allochtonen 

Geleen Breed 
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Taalontmoetingen is sinds 2010 een project onder de vlag van Stichting Partners in Welzijn, en 
sinds 2015 geheel geleid en uitgevoerd door vrijwilligers.

Taalontmoetingen richt zich op alle volwassen anderstaligen, zoals vluchtelingen en migranten, 
die al een beetje Nederlands spreken en die wonen in de Westelijke Mijnstreek (Beek, Schinnen, 
Sittard-Geleen en Stein). Met zo’n 70 taalcoaches biedt Taalontmoetingen één-op-één 
taalbegeleiding, taalondersteuning in groepen en een taalcafé aan 100 deelnemers. Coördinator 
John Peters: “Onze slogan: doe mee, spreek Nederlands, verwoordt duidelijk het doel dat wij 
nastreven. Enerzijds richten we ons op een betere beheersing van de Nederlandse taal door 
anderstaligen om daarmee hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. 
Anderzijds stellen we onze vrijwilligers in de gelegenheid om op een zinvolle manier invulling 
te geven aan burgerparticipatie. Taalontmoetingen is een verrijking voor zowel de deelnemers 
als de taalcoaches. De deelnemers leren de Nederlandse taal en Nederland beter kennen. De 
taalcoaches leren veel over andere culturen.”

Taalontmoetingen in de Westelijke Mijnstreek 
 - Begeleidt 95 anderstaligen
 - Beschikt over 66 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 5 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching, 
taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T 06 30600083 – E taalontmoetingen@piw.nl  – W www.taalontmoetingen.nl     

Vluchtelingenhulp Mook is een zelfstandige organisatie die als doel heeft vluchtelingen met een 
verblijfstatus, die wonen in de gemeente Mook en Middelaar, te begeleiden op maatschappelijk 
gebied en met hun taalverwerving. Ook wordt geprobeerd de participatie van de vluchteling te 
bevorderen door actief te zoeken naar school, stages en werk.

Taalbegeleiding voor nieuwe Nederlanders krijgt in onze organisatie veel aandacht omdat onze 
overtuiging is dat een volwaardige deelname aan onze maatschappij begint met taal! Onze 
begeleiding houdt in dat iedere vluchteling bij aankomst in de gemeente een maatschappelijk 
begeleider krijgt en zo spoedig mogelijk ook taalondersteuning door een taalcoach. Deze 
taalbegeleiding is individueel of per gezin, tenminste 1 keer per week en bij de vluchteling 
thuis. Vele van onze taalcoaches komen zelf uit het onderwijs of hebben affiniteit met taal. Wij 
geven vluchtelingen gedurende een periode van 2 jaar taalondersteuning op alle niveaus. Ook 
nieuwkomers die nog geen woord Nederlands spreken doen mee. Wij spreken zo nodig met 
handen en voeten. De methode Spreektaal is in dit stadium een plezierig hulpmiddel. Voor de 
iets gevorderden en als onze eigen leidraad, beschikken we over de methode Taalcompleet. Op 
het moment dat de officiële inburgeringscursus start volgen wij de methode van deze cursus en 
geven wij begeleiding bij hun huiswerk.

Vluchtelingenhulp Mook
 - Begeleidt 30 anderstaligen
 - Beschikt over 25 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching/ 

taalcoaching in groepen/ SamenSpraak/ 
taalcafé

Contact: T 024-3585072  – E  marliesmegens@vluchtelingenhulpmook.nl  – W  www.vluchtelingenhulpmook.nl 

”Taalontmoetingen” is een verrijking voor zowel de  
       deelnemers als de taalcoaches

Onze overtuiging: een volwaardige deelname aan de 
    maatschappij begint met taal!

Limburg Geleen Limburg Mook
Vluchtelingenhulp 

Mook 
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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.

De coördinatoren Fem Hunze, Wilmy Jongerius, Trudy Drissen en Eugène Menne vormen 
een geoliede coördinatorengroep. Voorheen waren ze allemaal NT2-docent op het ROC 
Gilde Opleidingen 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 Nederlandse vriendin, had ik haar achteraf gezien naar SamenSpraak 
kunnen sturen.”

Gilde Roermond
 - Begeleidt 44 anderstaligen
 - Beschikt over 46 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  0475 - 520 823 – E  servicegilderoermond@planet.nl  – W  www.servicegilderoermond.nl

Moedercentrum Maximina staat voor het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van 
Roermondse vrouwen. Om dit te bereiken biedt Maximina wekelijks activiteiten aan op educatief, 
recreatief en sportief gebied. Daarnaast biedt Maximina vrouwen de mogelijkheid zich te 
oriënteren op deelname aan het arbeidsproces.

We willen dat alle Roermondse vrouwen actief deel kunnen nemen in de maatschappij naar 
gelang hun eigen situatie en behoeften. Bij moedercentrum Maximina geloven we in de kracht van 
vrouwen en dat wanneer vrouwen participeren dat een positief effect heeft op andere leden van 
het gezin. Taalactiviteiten vormen 50% van ons activiteitenaanbod. De lessen zijn onderverdeeld 
in schrijf-, spreek –, en leeslessen. In totaal zijn er 12 groepen. In de lessen staat centraal: het 
bevorderen van de zelfredzaamheid, deelnemers stimuleren om formele Nederlandse les te 
volgen, versterken van zelfvertrouwen, en informeren over relevante thema’s zoals gezondheid 
en omgaan met geld. Voor de spreeklessen maken wij gebruik van de methode “SpreekTaal.” 
De lessen worden gegeven door vrijwilligers. Binnen ons team werken ook vrijwilligers met een 
niet-westerse achtergrond. De vrijwilligers willen graag een bijdrage leveren aan de samenleving 
en worden geraakt door het enthousiasme en de ijver van de deelnemers. 

Moedercentrum Maximina
 - Begeleidt 90 anderstaligen
 - Beschikt over 13 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T 0475 -323 388  – E  info@moedercentrummaximina.nl  – W  www.moedercentrummaximina.nl

Eigenlijk doe ik bij SamenSpraak wat ik tijdens mijn baan bij 
     het ROC niet kon doen

Wanneer vrouwen participeren heeft dat een positief effect 
    op andere leden van het gezin

Limburg Roermond Limburg Roermond
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Stichting STEM Roermond richt zich op anderstaligen die bijvoorbeeld door ziekte of kleine 
kinderen thuis (nog) niet maatschappelijk participeren. Sinds 1985 bestaat er in Roermond een 
project voor allochtone vrouwen dat is gericht op het geven van taalcoaching 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 taalcoaching van vrijwilligers anderstaligen uit het sociaal en maatschappelijk 
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 
anderstaligen aan dat ze door de taalcoaching hun eigen boontjes leren doppen en meer in 
contact komen met andere mensen. Doorstroom naar (groeps)onderwijs vindt ook plaats.

Stichting STEM Roermond
 - Begeleidt 28 anderstaligen
 - Beschikt over 21 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  0475 - 43 05 73  – E  stem.roermond@hetnet.nl 

Stichting Groen Licht Noord- en Midden- Limburg is een vrijwilligersorganisatie die mensen 
helpt om beter mee te doen in onze maatschappij. In Venlo en Blerick verzorgd Stichting Groen 
Licht taalcoaching aan zo’n 200 anderstaligen.

Stichting Groen Licht is er voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren. Wij zijn er dus zowel 
voor beginners als voor enigszins gevorderden. Taalcoaching wordt bij ons gegeven in kleine 
groepen. Mocht er iemand extra persoonlijke begeleiding nodig hebben dan is een individuele 
coaching ook mogelijk. Soms is er meer nodig dan alleen taalondersteuning. Daarom geven wij 
ook ondersteuning en trainingen over vaardigheden en kennis die van pas komen bij het leven in 
Nederland. Zo wordt wonen en werken in Nederland een stuk gemakkelijker. Iedereen is anders, 
wij kijken naar wat de mens nodig heeft. Oprichtster Antoinette Bastiaans: “Ons doel is mensen 
te begeleiden naar werk door ze te helpen met de Nederlandse taal. We zien hier mensen van 
allerlei verschillende nationaliteiten. We faciliteren mensen bij het leren van de Nederlandse 
taal. Vorig jaar hebben 29 deelnemers een baan gevonden. Er zitten echt diamantjes tussen. Veel 
van onze vrijwilligers zijn docent geweest en vinden het leuk om hun kennis in te zetten voor dit 
project. We verbinden mensen en dat werkt!”

Stichting Groen Licht Noord- en Midden- Limburg
 - Begeleidt 204 anderstaligen
 - Beschikt over 65 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde parttimer 

en 3 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T 06-12147347  – E  antoinettebastiaans@groenlichtnml.nl  – W  http://www.groenlichtnml.nl

Anderstaligen zeggen dat ze door de taalcoaching beter hun 
    eigen boontjes kunnen doppen We verbinden mensen en dat werkt!

Limburg Roermond Limburg Venlo
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In januari 2016 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om dit taalproject op te zetten. Het 
idee is ontstaan vanuit de Kledingbank, die door vrijwilligers is opgericht in oktober 2014. De 
coördinator van de Kledingbank heeft het taalproject opgezet, geheel op vrijwillige basis. Het 
taalproject wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten van de Kledingbank.

De anderstaligen die de Kledingbank bezochten, gaven aan dat ze interesse hadden om de 
Nederlandse taal te leren en naar aanleiding daarvan hebben we hen uitgenodigd om mee te 
doen aan ons taalproject. We hebben ervoor gekozen om een-op-een taalcoaching te geven en 
zijn daarbij uitgegaan van de methode Spreektaal 1 en 2. De een-op-een taalcoaching wordt op 
verschillende dagen gegeven en is inclusief een gezamenlijke pauze. Tijdens die pauze praten 
we ook in groepsverband met elkaar. Voor de toekomst zouden we ons ook graag willen richten 
op de laaggeletterden in onze woonplaats, maar de vraag is hoe we die kunnen bereiken. We 
denken ook na over het opzetten van een taalcafé. Daardoor kunnen mensen met verschillende 
achtergronden en culturen met elkaar in contact komen.

Kledingbank Laarbeek
 - Begeleidt 14 anderstaligen
 - Beschikt over 12 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T 06-50864686  – E kledingbanklaarbeek@gmail.com  – W http://www.kledingbanklaarbeek.nl/

activiteiten/

Wij willen mensen helpen om de Nederlandse taal te leren
 spreken en ze daardoor het gevoel geven dat ze hier welkom zijn

Noord-Brabant Beek en Donk

De voornaamste activiteit van Stichting SamenspraakBest is het Taalmaatjesproject. Ongeveer 
45 anderstaligen krijgen een-op-een taalondersteuning van vrijwillige taalcoaches.

Daarnaast is er een Taalklas om mensen na het behalen van hun inburgeringsexamen verder 
te helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid. Hieraan doen 12 anderstaligen mee. Zij 
krijgen twee keer per week in een groepje taalcoaching van vrijwilligers. Ook worden er naar 
behoefte kleine groepen gevormd om extra coaching te geven in een bepaalde vaardigheid. 
In samenwerking met Welzijn Best Oirschot wordt er wekelijks een Taalcafé georganiseerd 
waar alle anderstaligen welkom zijn. Op een laagdrempelige manier worden verschillende 
onderwerpen besproken. Het accent ligt hier op spreken en contact met elkaar. Er is een 
goede samenwerking en regelmatig overleg met de welzijnsorganisatie (WBO), de bibliotheek 
en de aanbieder van inburgeringscursussen over hoe anderstaligen optimaal kunnen worden 
ondersteund. De coördinatoren proberen maatwerk te leveren, zodat ieder de ondersteuning 
krijgt die hij of zij nodig heeft en er betekenisvolle contacten kunnen ontstaan. Stichting 
SamenspraakBest ondersteunt de taalcoaches met cursussen, workshops, voorlichting 
en materialen. Ook organiseert men regelmatig gezellige bijeenkomsten of uitjes voor de 
taalkoppels. Dit bevordert het onderlinge contact en stimuleert de integratie van anderstaligen.

Stichting SamenspraakBest
 - Begeleidt 43 anderstaligen
 - Beschikt over 41 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

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

Wij proberen maatwerk te leveren, zodat iedereen de
     ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft

Noord-Brabant Best
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Samenspraak de Zaligheden is onderdeel van Rode Kruis de Zaligheden. Ruim 2 jaar geleden 
was het taalproject nog erg klein bij Samenspraak de Zaligheden. Nu zijn we een reuzestap 
verder met 70 taalcoaches en minstens zoveel anderstaligen.

Coördinator Dolly van Rossem: “Het geeft me ongelooflijk veel voldoening als ik zie hoe de 
individuele koppeling tussen anderstaligen en taalcoaches een goede match oplevert en 
iedereen met veel plezier aan de slag gaat met de Nederlandse taal. Daarmee ondersteunen we 
de zelfredzaamheid van de anderstaligen.” Sinds 2016 zijn we in drie gemeenten gestart met 4 
taalcafés en neemt de belangstelling enorm toe. Dankzij de samenwerking met de bibliotheek 
de Kempen, vluchtelingenwerk en een taalinstituut bereiken we steeds meer anderstaligen. 
Iedereen is welkom, van analfabeet tot hoogopgeleid. De vraag is leidend. Het zijn echte 
ontmoetingsplekken geworden. Taalcoaches worden soms uitgenodigd door anderstaligen voor 
koffie of eten bij hen thuis. Er wordt veel gelachen, en soms ook weleens gehuild: tenslotte 
hebben bijna alle statushouders nog familie in hun eigen land of zwervend over de wereld, 
waarmee het vaak moeilijk is contact te onderhouden.

Samenspraak de Zaligheden
 - Begeleidt 90 anderstaligen
 - Beschikt over 70 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en taalcafé

Contact: T  06-11801722   – E  samenspraakdezaligheden@gmail.com 

Noord-Brabant Bladel

Het geeft me ongelooflijk veel voldoening als ik zie hoe iedereen 
     met veel plezier aan de slag gaat met de Nederlandse taal

Het doel van Vluchtelingenwerk Boekel is de nieuwe inwoners van onze gemeente, 
statushouders, te begeleiden naar zelfstandig en actief deelnemen aan de samenleving.

Coördinator Geiske Wassenberg-de Vries vertelt: “In 2013 zijn we begonnen met taalcoaching 
in groepen voor mensen die de Inburgeringslessen hebben afgerond, maar daarna heel weinig 
Nederlands meer spreken. Ze hebben meestal geen werk en vaak nauwelijks activiteiten 
buiten de deur waardoor hun Nederlands weer wegzakt. Een heel gedreven ex-NT2 docente 
is toen begonnen met taalcoaching in groepen. Er komen daarbij allerlei zaken aan bod zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang. De deelnemers zijn erg enthousiast over de 
bijeenkomsten. In 2015 zijn we gestart met Taalmaatjes. Dat houdt in dat vrijwilligers een-op-een 
begeleiding geven bij de mensen thuis. Deze vorm van taalcoaching bieden wij voor vluchtelingen 
die net begonnen zijn met hun Inburgeringstraject. Het is vaak heel fijn en ook nodig dat de 
schoolopdrachten nader worden verduidelijkt. Daarnaast is er altijd tijd voor praten en oefenen 
van Nederlands. De taalmaatjes hebben ongeveer eens per kwartaal onderling contact op een 
koffie ochtend. Daar worden ervaringen uitgewisseld en horen we van elkaar wat een goede 
werkwijze is. Dit werkt heel positief.”

Vluchtelingenwerk Boekel
 - Begeleidt 35 anderstaligen
 - Beschikt over 15 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  06-10258916   – E vluchtelingenwerkboekel@gmail.com

De deelnemers zijn erg enthousiast over de bijeenkomsten

Noord-Brabant Boekel
Vluchtelingenwerk 

Boekel 
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Gilde De Baronie brengt anderstaligen en Nederlanders bij elkaar om de Nederlandse taal en 
cultuur te delen. Gewoon thuis, in de huiskamer, of tijdens een wandeling. Daarbij gaat het om 
de communicatie, er wordt dus geen les gegeven.

In oktober 2012 startte het Gilde De Baronie met het Taalmaatjesgilde. Vrijwillige taalmaatjes 
geven een-op-een taalcoaching aan de anderstaligen. Iedere anderstalige die een klein beetje 
Nederlands spreekt kan bij het Taalmaatjesgilde terecht. Daarnaast zijn we recentelijk gestart 
met taalcoaching in groepen. Op het consultatiebureau in Rijsbergen kwamen in 2016 vele jonge 
moeders uit Oost-Europa die amper Nederlands verstonden en spraken. In samenwerking met 
de wijkverpleegkundige en de Gereformeerde Kerk Diakonia hebben wij toen twee groepen 
gevormd. In die groepen gaan de vrouwen met eenvoudig lesmateriaal de eerste beginselen van 
de Nederlandse taal leren, zodat zij die uiteindelijk ook gaan verstaan en spreken. Wij willen 
vraaggericht werken: aanvankelijk geheel gericht op een-op-een taalcoaching, nu dus ook in 
groepsverband.

Gilde De Baronie
 - Begeleidt 61 anderstaligen
 - Beschikt over 65 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen en 
SamenSpraak

Contact: T  076-5615158  – E  taalmaatjesgilde@gildebaronie.nl  – W  www.gildebaronie.nl

Wij brengen mensen bij elkaar die hun taal en cultuur willen 
    delen

Noord-Brabant Breda

Taalmaatjes aan Huis van Humanitas Regio Breda ondersteunt jaarlijks 80 anderstaligen met 
een-op-een taalcoaching. De bijeenkomsten zijn gericht op spreekvaardigheid. De deelnemer 
krijgt een vast taalmaatje met wie hij kan praten, tv kijken, wandelen; het hangt helemaal af 
van de behoefte van de deelnemer. Ondertussen oefent de deelnemer spelenderwijs met het 
Nederlands.

Secretaris Peter van Gijsel: “We hopen met het project Taalmaatjes aan Huis een positieve 
bijdrage te kunnen leveren aan de taalontwikkeling van de anderstalige. Wij werken daarbij 
binnen BredaTaal nauw samen met diverse andere organisaties zoals Gilde De Baronie, Breda 
Actief,  Taalbus, Kellebeek College, SNV Brabant Centraal, Welkomsttaal, de bibliotheek en 
de Volksuniversiteit Breda. Deelnemers worden verwezen via het Taalspreekuur, melden zich 
rechtstreeks aan of worden aangemeld door vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties 
en gemeenten. Tevens organiseren we – met andere partijen – het BredaTaalCafé. Elke 
eerste maandagmiddag van de maand ontmoeten anderstaligen en vrijwilligers elkaar in de 
bibliotheek en staat een thema centraal: taalspelletjes, volksliedjes, sinterklaas. Uiteindelijk 
hopen we dat anderstaligen hierdoor iets over de cultuur leren. Het verloop binnen de groep 
van zo’n tachtig vrijwilligers is laag. Zij vinden het fijn anderstaligen te kunnen helpen en zijn 
daadwerkelijk geïnteresseerd in andere culturen. Daarnaast waarderen zij de trainingen en 
intervisiebijeenkomsten.”

Humanitas Regio Breda
 - Begeleidt 80 anderstaligen
 - Beschikt over 80 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  06-12720204  – E  taalmaatjes.breda@humanitas.nl  – W  www.humanitas.nl/afdeling/regio-breda/

activiteiten/taalmaatjes-aan-huis/

Vrijwilligers vinden het fijn om anderen te helpen

Noord-Brabant Breda
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De Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Cuijk heeft als doel statushouders te 
ondersteunen bij de inburgering en bij hun taalverwerving.

De reden dat wij dit project gestart zijn is dat wij zagen dat anderstaligen aan de onderkant van 
de samenleving terecht dreigden te komen. Wij wilden dit voorkomen en hebben toen Stichting 
voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Cuijk opgericht. De oprichting blijkt een succes. Voor 
anderstaligen en vrijwilligers is het een win-win-situatie. De anderstaligen leren de taal en 
vrijwilligers leren door de ogen van de statushouder naar Nederland te kijken. Tevens komen 
vrijwilligers via de taalcoaching met andere culturen en gewoonten in aanraking. Dat is een 
verrijkend en leuke ervaring voor vrijwilligers. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Vrijwilligers en 
anderstaligen leren elkaar op deze manier kennen en verbreden hun horizon.

Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Cuijk
 - Begeleidt 65 anderstaligen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  0485-336939 (dinsdagmiddag)  – E  taalcoach.cuijk@gmail.com  – W  www.vvncuijk.nl  

Wij brengen medelanders samen met Nederlanders

Noord-Brabant Cuijk

In januari 2017 zijn we begonnen met de opstartfase van het taalproject bij Stichting GOW 
Welzijnswerk. In de omgeving zagen wij dat vluchtelingen vaak op hun eigen eilandje leven en 
weinig contact hebben met Nederlanders. Tegelijkertijd hoorden wij dat Nederlandse bewoners 
van onze gemeenschap graag hun anderstalige dorpsgenoten wilden leren kennen.

Middels ons project willen we Nederlanders en anderstaligen in contact brengen met elkaar 
zodat zij meer samenleven en ieder hun plekje krijgen in de gemeenschap. Dankzij dit project 
gaan mensen meer met in plaats van langs elkaar leven. Coördinator Maria Heesterbeek vertelt: 
“Ons doel is anderstaligen helpen met de Nederlandse taal door met elkaar in gesprek te gaan 
op een laagdrempelige manier. Elkaar leren begrijpen kan leiden tot samen optrekken en de 
zelfredzaamheid vergroten, daarbij is taal een middel.” Dankzij dit project raken anderstaligen 
meer betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente. Ook worden ze meer opgenomen en dat 
geeft ze een veilig gevoel.

Stichting GOW Welzijnswerk
 - Begeleidt naar verwachting min. 8 anderstaligen
 - Beschikt over 14 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft taalcafé

Contact: T  0497 - 84 54 34  – E  info@aquinohuis.nl  – W  www.aquinohuis.nl

Ondernemend en Verbindend

GOW Welzijnswerk

Dankzij dit project gaan mensen meer met in plaats van 
     langs elkaar leven

Noord-Brabant Eersel
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LEVgroep is binnen verschillende gemeenten als taalondersteuner actief en kent vele 
mogelijkheden tot taalondersteuning. Zo organiseert LEVgroep een-op-een taalcoaching, 
communicatielessen en, in samenwerking met de regionale bibliotheken, taalcafés.

Om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen, optimaliseren we de samenwerking in de wijken 
en met andere organisaties. Op die manier kunnen we inwoners uit de gemeenten waar LEVgroep 
actief is, doorverwijzen naar de juiste taalondersteuning! Een greep uit onze taalprojecten; op dit 
moment zijn er in de gemeente Helmond zo’n 130 actieve taalkoppels, in de gemeente Geldrop 
zijn 45 taalkoppels actief en is een taalcafé opgezet in samenwerking met de bibliotheek. In 
Gemert is hard aan de weg getimmerd om alle taalvrijwilligers met de benodigde bagage aan 
de slag te laten gaan, in Deurne is een taalproject gestart in samenwerking met middelbare 
scholieren en in Nuenen en Son en Breugel wordt druk bemiddeld tussen taalvrijwilligers en 
statushouders. Taal betekent niet alleen communiceren, maar ook deel kunnen nemen aan 
de maatschappij. Taalvrijwilligers spelen hierin een grote rol! Iemand met de behoefte aan 
taalondersteuning kan zijn vraag neerleggen bij LEVgroep in zijn gemeente. Wij kijken graag naar 
de mogelijkheden.

LEVgroep
 - Begeleidt 425 anderstaligen
 - Beschikt over 300 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 betaalde parttimers 

en 10 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en 
taalcafé

Contact:  T 0492-36598989  – E  info@levgroep.nl  – W   www.levgroep.nl

Het is mooi om te zien hoeveel mensen bereid zijn om anderstaligen 
     te begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal

Noord-Brabant Helmond

Het aanleren van de Nederlandse taal en elkaar ontmoeten, dat zijn de doelen van het 
taalproject van WBO. WBO staat voor Welzijn Best Oirschot. Als welzijnsorganisatie willen we 
ervoor zorgen dat oude en nieuwe inwoners van Oirschot elkaar ontmoeten.

De een-op-een taalcoaching en het taalcafé van WBO zijn inmiddels herkenbare projecten voor 
de Oirschotse samenleving. Ze maken de Oirschotse bevolking vertrouwd met anderstaligen 
en andersom. Iedereen kan meedoen met het taalcafé. Er zijn zelfs een aantal uitgezonden 
studenten uit Canada en Argentinië, die graag Nederlands willen leren. Ook mensen die nog geen 
Nederlands spreken kunnen deelnemen. Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt met beeldmateriaal 
en klankherkenning. Voor de anderstaligen geeft de taalcoaching steun bij hun integratie en bij 
het aanleren van de Nederlandse taal. Juist in een-op-een relatie durft men eerder Nederlands 
te spreken. Het geeft ons voldoening om anderstaligen te helpen met inburgeren en integreren in 
de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers voelen zich weer gewaardeerd door de samenleving. 
Het biedt een houvast zowel voor anderstaligen en vrijwilligers, die vaak door omstandigheden 
niet meer deelnemen aan betaald werk.

Welzijn Best Oirschot
 - Begeleidt 20 anderstaligen
 - Beschikt over 15 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 2 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact: T  0499-335142 of 06-33330593  – E  vwoirschot@wbo.nl  – W  www.wbo.nl 

Voor de anderstaligen geeft de taalcoaching steun bij hun 
     integratie

Noord-Brabant Oirschot
Welzijn Best Oirschot 



5150 www.hetbegintmettaal.nl www.hetbegintmettaal.nl

Humanitas Roosendaal heeft twee taalprojecten. Het reguliere taalproject en het taalproject in 
het basisonderwijs dat gericht is op ouders. 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.

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. 
Vrijwilligers zijn blij om te mogen werken met de deelnemers. Het voelt goed om dit werk voor 
een ander te 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 Roosendaal
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Beschikt over 40 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers en 3 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  06 - 53 929 194 of 0165 - 59 99 36  – E  k.hendriks@humanitas.nl  – W   www.humanitas.nl/afdeling/

roosendaal

Een kindje nodigde in haar enthousiasme de vrijwilligster 
    uit om te blijven slapen, oma was toch terug naar Polen

Noord-Brabant Roosendaal

Het taalproject koppelt anderstaligen en vrijwilligers een-op-een aan elkaar. Door op 
laagdrempelige wijze met elkaar te praten helpen vrijwilligers anderstaligen verder met hun 
Nederlands. SamenSpraak St. Oedenrode 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 
zoveel koppels bij elkaar krijgen. Er zijn veel 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 
emotioneel dat kan zijn. Soms is het coördineren veel werk, maar als je dan zoiets ziet dan 
weet je waar je het voor doet! 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 Sint-Oedenrode
 - Begeleidt 25 anderstaligen
 - Beschikt over 18 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

SamenSpraak

Contact: T  0413-473458  – E  samenspraakrooi@gmail.com

Ik kreeg de kans om erbij te zijn toen iemand een 
    Nederlands paspoort kreeg

Noord-Brabant Sint-Oedenrode
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Met een grote groep enthousiaste en gedreven vrijwilligers geven wij bij Vluchtelingenwerk Son 
en Breugel taalcoaching aan vluchtelingen die in de gemeente Son en Breugel komen wonen. Wij 
willen ons steentje bijdragen om er voor te zorgen dat iedereen met de Nederlandse taal uit de 
voeten kan.

Taal is dé sleutel om op een fijne manier te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Taal is 
nodig voor alles: van boodschappen tot de huisarts, van telefoneren tot solliciteren. Zonder een 
goede beheersing van onze taal blijven anderstaligen achter, in isolement en zijn zij kwetsbaar. 
Daarom proberen wij altijd zo snel mogelijk een taalcoach te koppelen aan een statushouder. 
Hoe meer zij met onze taal in aanraking komen, des te beter! We bekijken per individu op welk 
moment een coach van toegevoegde waarde is en dat is meestal direct na aankomst in ons 
dorp. Als Vluchtelingenwerk Son en Breugel spelen wij een belangrijke rol bij de integratie en 
participatie van statushouders. Onze taalcoaches zijn vaak veel meer dan alleen een coach: ze 
bieden een luisterend oor, houden waar nodig een oogje in het zeil en soms ontwikkelt zich zelfs 
een bijzondere vriendschap tussen taalcoaches en pupillen.

Vluchtelingenwerk Son en Breugel
 - Begeleidt 52 anderstaligen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door onbekend aantal 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  06-53732768  – E info@vluchtelingenwerksonenbreugel.nl  – W  www.sonenbreugelverbindt.nl/web/

vluchtelingenwerk

Taal is dé sleutel om te kunnen deelnemen aan onze 
     maatschappij

Noord-Brabant Son
Vluchtelingenwerk 

Son en Breugel 

Bibliotheek ’s-Hertogenbosch streeft ernaar om geletterdheid onder inwoners van de gemeente 
‘s-Hertogenbosch te bevorderen. Dit doen wij door middel van een Taalhuis en als partner in Het 
Bossche Taalnetwerk.

Het Bossche Taalnetwerk is een samenwerkingsverband van ABC leer mee, Bibliotheek 
’s-Hertogenbosch, Divers, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gilde, Koning Willem I College, 
Vluchtelingenwerk, en De Wijkplaats. Het Taalhuis dat we organiseren vindt plaats in de 
bibliotheek. Het Taalhuis is een goede plek om te oefenen met taal, o.a. voor de taalmaatjes van 
het Gilde en voor de taalcoaches van Vluchtelingenwerk. Tweemaal per week zijn er spreekuren 
in het Taalhuis en vinden er groepsbezoeken plaats met in totaal 400 bezoekers per jaar. Hier 
worden bezoekers doorverwezen naar de verschillende taallessen, ze komen materialen 
lenen of via de computer de taal oefenen. De bibliotheek beschikt over een collectie les- en 
leesboeken makkelijk lezen. Daarnaast oefenen wekelijks 6- 10 deelnemers onder leiding van 4 
vrijwilligers groepsgewijs de spreektaal. In de beide locaties van de bibliotheek worden wekelijks 
taalcoaching in groepen georganiseerd door ABC leer mee. Ook Vluchtelingenwerk gebruikt 
voor een beginnersgroep de ruimte in het Taalhuis. In januari 2017 gaan op de beide locaties van 
de bibliotheek de cursussen Klik & Tik en Digisterker van start, om de zelfredzaamheid van de 
burgers te bevorderen. 

Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch
 - Begeleidt 255 anderstaligen
 - Beschikt over 7 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T 073-6802900  – E  g.goettsch@bibliotheekdenbosch.nl  – W  www.bibliotheekdenbosch.nl/taalhuis

Ongeletterdheid is niet alleen een persoonlijk maar ook een 
    maatschappelijk probleem

Noord-Brabant ’s-Hertogenbosch
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Gilde ’s-Hertogenbosch heeft twee taalprojecten, Taalcoach en Samentaal, waarbij vrijwilligers 
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 gratis en laagdrempelige 
taalondersteuning te geven.

Bij het project Taalcoach helpen vrijwilligers anderstaligen door een-op-een te oefenen 
met converseren. Het doel is de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen te vergroten door 
een verbeterde kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Voor Samentaal ondersteunen 
vrijwilligers docenten van het Koning Willem 1 College bij het geven van taalles aan groepen. 
Het kennisniveau van de cursisten is zo verschillend (van analfabeten tot hoogopgeleiden) 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 ineengeslagen en 
vormen het Bossche Taalnetwerk.

Gilde ‘s-Hertogenbosch
 - Begeleidt 130 anderstaligen
 - Beschikt over 120 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen en 
SamenSpraak

Contact: T   073 - 68 91 033  –  E  spraak@gildedenbosch.nl  –  W  www.gildedenbosch.nl 

Doel is de zelfredzaamheid te vergroten door een 
     verbeterde kennis van de Nederlandse taal en cultuur

Noord-Brabant ’s-Hertogenbosch

Bij Samenspraak van Contour de Twern kunnen taalleerders onder andere terecht voor 
een-op-een taalcontact, groepslessen voor beginners en gevorderden en Ontmoet & 
Groetbijeenkomsten.

Coördinator Marij van Alphen: “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 taalleerders meer zelfvertrouwen. Als ze 
de taal beheersen kunnen ze weer een stapje verder en weer verder enzovoorts. Een grote groep 
vrijwilligers helpt hen hier wekelijks bij. De noodzaak van hun inzet wordt steeds groter door de 
groeiende vraag naar taalondersteuning. We bereiken niet zoveel mensen als we  zouden 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 200 anderstaligen
 - Beschikt over 150 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 3 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen en 
SamenSpraak

Contact: T  013 - 583 99 99  – E  marijvanalphen@contourdetwern.nl  – W  www.contourdetwern.nl

Iedereen telt mee en iedereen doet mee!

Noord-Brabant Tilburg
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De missie van bibliotheek Veldhoven is: mensen de mogelijkheid bieden om een leven lang te 
leren en eraan bijdragen dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Het leren van de taal is 
voor anderstaligen een eerste voorwaarde om zich te redden en thuis te voelen in Nederland. 
Daarom hebben wij samen met Cordaad Welzijn het taalcafé opgezet.

Het taalcafé is een laagdrempelige en waardevolle aanvulling op de taallessen die veel 
deelnemers volgen. De onderwerpen die in het Taalcafé worden besproken verschillen elke 
week, maar hebben altijd te maken met het leven in Nederland. Je steekt er dus een hoop van op! 
Bovendien is het voor anderstaligen een kans om nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen 
uit te wisselen. Het taalcafé kan voor de deelnemers veel betekenen: het leren van de taal, het 
vergroten van de kennis over Nederland en het opdoen van nieuwe sociale contacten. Dat kan 
hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid stimuleren en integratie versnellen. In het taalcafé zitten 
mensen met verschillende taalniveaus naast elkaar. Zo kunnen ze van elkaar leren of elkaar 
juist helpen. De gemeente Veldhoven heeft de inclusieve en vitale samenleving als inzet van haar 
beleid gemaakt en staat daarom positief tegenover initiatieven zoals deze.

Bibliotheek Veldhoven
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Beschikt over 20 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcafé

Contact: T  040 – 2532901  – E  info@bibliotheekveldhoven.nl  – W  www.bibliotheekveldhoven.nl 

Cordaad is een welzijnsinstelling. We werken nauw samen met Bibliotheek De Kempen. Wij 
kwamen in toenemende mate cliënten tegen bij wie de taal een struikelblok was om aansluiting 
te vinden in de lokale gemeenschap. Een taalcafé bleek hier een goede werkvorm voor. De 
taalcafés zijn laagdrempelig, low-budget en aantrekkelijk voor verschillende niveaus.

Nederlands is een moeilijke taal. Voor mensen die het Nederlands eenmaal onder de knie hebben 
is het belangrijk om regelmatig te oefenen. Alleen op die manier kun je de Nederlandse taal 
‘eigen maken.’ Het taalcafé is voor iedereen die de spreekvaardigheid van de Nederlandse taal wil 
verbeteren. De deelnemers komen dan ook uit alle windstreken! De betekenis van het Taalcafé is 
afhankelijk van de bezoeker. Voor sommigen is het een aanvulling bij het proces van inburgering 
en bij anderen is het een kans om  -vaak na jaren- de taalvaardigheid te verbeteren. Vaak worden 
op die manier de sociale contacten bevorderd en krijgen de deelnemers ook meer zelfvertrouwen 
om hun eigen situatie te verbeteren. Naast het taalcafé verzorgen we ook een taalmaatjesproject. 
Daarbij worden anderstaligen één-op-één begeleid bij het leren van de Nederlandse taal. Dat kan 
zijn door gesprekken te voeren, maar ook ondersteuning bij het leren voor een examen.

Cordaad 
 - Begeleidt 112 anderstaligen
 - Beschikt over 100 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 betaalde 

parttimers en 10 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact: T  040-2046614  – E  franktoonen@cordaadwelzijn.nl  – W  www.cordaadwelzijn.nl

Het taalcafé is een laagdrempelige en waardevolle
     aanvulling op de taallessen die deelnemers volgen

Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen om hun eigen 
     situatie te verbeteren

Noord-Brabant Veldhoven Noord-Brabant Veldhoven
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Dialoog is een vereniging van taalbegeleiders. De leden hebben inspraak op het beleid van de 
vereniging. Er is ruimte voor eigen inbreng van de taalbegeleiders. De tijdsduur van de taalhulp 
wordt in overleg vastgesteld.

Het doel van onze vereniging is de zelfredzaamheid van anderstaligen te vergroten door samen 
met vrijwilligers aan de slag te gaan met de Nederlandse taal. Anderstaligen kunnen dankzij de 
taalondersteuning beter meedoen in de maatschappij en er ontstaat meer begrip en verbinding 
tussen anderstaligen en Nederlanders. Taalondersteuning kan een verschil in iemands leven 
betekenen, met name op het gebed van zelfvertrouwen, vriendschap, werk en integratie. 
Coördinator Tilly Bestevaar-Roobeek: “Het is zinvol om bij te dragen aan de taalvaardigheid 
van anderstaligen waardoor zij meer kansen krijgen om te participeren in ons land.  Dat ze 
daardoor vaak meer geluk en welzijn ervaren, geeft mij voldoening. Het laatste is niet meetbaar, 
wel merkbaar. Dialoog mag zich gelukkig prijzen met zeer veel maatschappelijk betrokken 
taalbegeleiders.”

Dialoog
 - Begeleidt 100 anderstaligen
 - Beschikt over 70 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  06-45544957  – E  dialoog.taalhulp@gmail.com  – W  www.dialoog-taalhulp.nl

De taalvrijwilligers van Gilde Alkmaar zetten zich in om anderstaligen door oefeningen en 
conversatie beter Nederlands te leren. We gaan er daarbij vanuit dat de anderstalige al een 
redelijke basiskennis van de Nederlandse taal heeft.

Hoe fijn is het om mensen die uit een ander land komen, vanuit welke achtergrond dan ook, 
welkom te heten in Nederland? Taalcoaching is een leuke manier om de Nederlandse taal en 
cultuur met anderen te delen, hen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en voor te 
bereiden op inburgering. Gilde Alkmaar koppelt vrijwillige taalbegeleiders aan anderstaligen die 
samen een goede match vormen. De match bepalen we aan de hand van opleidingsniveau, sociale 
achtergrond en de juiste klik tussen mensen. Als extra taalactiviteit zijn anderstaligen welkom 
in het Taalhuis, waar iedereen met een taalvraag langs kan komen. Er is informatie en advies 
te verkrijgen over oefenen met een taalvrijwilliger, over taal- en computercursussen en over 
computerprogramma’s waarmee de anderstalige zelf aan de slag kan. Het Taalhuis is gevestigd 
in de Bibliotheek Kennemerwaard Alkmaar Centrum. We zijn recentelijk ook gestart met een 
wekelijks Taalcafé, waarvan de insteek is: samen Nederlands praten. Het taalcafé is bedoeld voor 
iedereen die op een praktische, ongedwongen manier de Nederlandse taal wil oefenen.

Gilde Alkmaar
 - Begeleidt 20 anderstaligen
 - Beschikt over 18 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  06-19016508  – E  samenspraakalkmaar@gmail.com  – W  www.samenspraakalkmaar.nl

Taalbegeleiders vinden voldoening als de anderstalige 
merkbaar stappen zet wat betreft taal, integratie en welzijn

Hoe fijn is het om mensen die uit een ander land komen 
     welkom te heten in Nederland?

Noord-Holland Alkmaar Noord-Holland Alkmaar
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De Stichting Wereldbuur ondersteunt projecten door burgers voor burgers op het gebied van de 
Nederlandse taal. Dat doet zij onder meer door vrijwilligers in te zetten bij de begeleiding van 
mensen met een taalachterstand.

Stichting Wereldbuur werkt met gemiddeld 150 vrijwilligers. De vrijwilligers oefenen met 
anderstaligen het spreken en luisteren. Sinds 2015 is Wereldbuur een van de partners 
in het Taalhuis Amstelland.  Met de inloopspreekuren in de bibliotheek in Amstelveen en 
Aalsmeer bereiken we veel taalvragers! Wereldbuur coördinator Willy Helsloot: “Het doel 
van dit project is dat burgers verantwoordelijkheid nemen voor de (lokale) samenleving. Een 
samenleving waarin anderstaligen zich thuis voelen en geholpen worden bij de beheersing 
van de Nederlandse taal, met het idee dat de kansen op participatie toenemen. Mijn drijfveer? 
Je ziet dat het een toevoeging is dat mensen verbinding met elkaar maken. Dat is echt winst. 
De vooruitgang proberen we samen te meten, we spreken alle anderstaligen en vrijwilligers 
en iedereen is erg enthousiast over dit project. De inzet van een professionele taaladviseur 
heeft de taalondersteuning een extra impuls gegeven. Iedereen 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
 - Beschikt over 150 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 8 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  020-6414126  – E  amstelveen@wereldbuur.nu  – W  www.wereldbuur.nu

Twee avonden per week krijgen beginners en gevorderde anderstaligen in twee groepen 
Nederlandse taalcoaching van vrijwillige taaldocenten bij Assadaaka. Daarnaast zijn er twee 
inloopavonden waarop ook mensen die (nog) geen les hebben de taal in informele sfeer kunnen 
oefenen.

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. Assadaaka 
wil een veilige en inspirerende plek bieden. Dat is 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
 - Beschikt over 22 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06-47440672  – E  info@assadaaka.nl  – W  www.assadaaka.nl

Je ziet dat mensen verbinding met elkaar maken Sommige mensen hebben het heel zwaar, Assadaaka wil 
    een veilige plek bieden

Noord-Holland Amstelveen Noord-Holland Amsterdam
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Het doel van Huis van de Wijk is Nederlandstalige en anderstalige bewoners dichter bij elkaar 
brengen door middel van de Nederlandse taal.

Bij Huis van de wijk komen Nederlandstaligen en anderstaligen in huiselijke kring een-op-een 
samen om te praten over het dagelijks leven. Dit 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 maken met 
andere culturen. Coördinator Hiltje Berkenbosch: “Ik doe dit project omdat ik het zelf erg leuk 
vind. 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 raad ik de anderstaligen aan 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 40 anderstaligen
 - Beschikt over 30 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  020-3010033  – E  hilberk@live.nl  – W  www.samenspraakrivierenbuurt.nl

SamenSpraak Oost biedt een-op-een taalcoaching aan anderstaligen die al een beetje 
Nederlands spreken. Het project kent een gemêleerd gezelschap aan anderstaligen, variërend 
van inburgeraars tot expats.

Geïnteresseerde anderstaligen nemen zelf contact op met een van de SamenSpraak-
coördinatoren, die hen vervolgens koppelen aan een taalmaatje. De koppels spreken gedurende 
een periode van 6 tot 12 maanden ongeveer één keer per week af om samen de taal te oefenen. 
Zij ontmoeten elkaar thuis of op neutraal terrein, bijvoorbeeld in de bibliotheek. De taalmaatjes 
worden ondersteund met workshops, een jaarlijkse begeleidersdag en het educatief netwerk 
Leef en Leer van de Gemeente Amsterdam en de OBA. De vrijwillige coördinatoren worden 
ondersteund door het Wijkopbouworgaan Oost en welzijnsorganisatie Dynamo. Het doel van 
het project is dat de deelnemers spelenderwijs de taal beter leren spreken door regelmatig 
informeel te oefenen met hun taalmaatje. Tegelijkertijd leren mensen in de buurt en in de wijk 
elkaar kennen en beter begrijpen: door samen spreken naar samen leven.

SamenSpraak Oost
 - Begeleidt 75 anderstaligen
 - Beschikt over 75 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 6 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  020-4635141 – E  samenspraak@wijkopbouworgaanoost.nl  – W  www.samenspraakoost.nl

Ik ben niet zo streng wat betreft het stoppen van  
    taaltrajecten Door samen spreken naar samen leven

Noord-Holland Amsterdam Noord-Holland Amsterdam
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Het ABC richt zich voornamelijk op geïsoleerde vrouwen. Het ABC stimuleert hen om uiteindelijk 
door te stromen naar groepsactiviteiten buitenshuis en zichzelf te ontwikkelen.

Het ABC biedt verschillende leertrajecten: taaltrajecten die bestaan uit een gestructureerde 
lessenreeks over onderwerpen die voor de anderstalige direct van toepassing zijn; 
onderzoekstrajecten waarin de leerbaarheid en mogelijke belemmeringen in kaart worden 
gebracht; doorstromingstrajecten voor vrouwen die hun blikveld buitenshuis willen verruimen 
en de ‘toeleiding-naar-vrijwilligerswerk-trainingen.’ Directeur Miriam Meijs: “Het Amsterdams 
Buurvrouwen Contact is de enige taalorganisatie in Amsterdam die bij geïsoleerde vrouwen 
thuiskomt. ABC’s kracht? De persoonlijke benadering van buur tot buur. Het contact is zeer 
laagdrempelig waardoor vertrouwen sneller gewonnen kan worden en gewerkt kan worden aan 
zelfbewustzijn. Twee essentiële elementen voor zelfredzaamheid, het doel waar het ABC naar 
streeft. Zelfredzaamheid bereik je niet zonder kennis van het Nederlands en de Nederlandse 
samenleving, een sociaal netwerk en een minimale mate van assertiviteit. Taal opent deuren 
en maakt participatie mogelijk. Taal is een instrument, een instrument tot contact. Het eerste 
contact met de buitenwereld wordt veelal gevormd door de vrijwilliger. Zonder vrijwilligers 
geen ABC. Het ABC koestert haar vrijwilligers en de vrijwilligers roemen de betrokkenheid en 
gemoedelijke sfeer bij het ABC.”

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact
 - Begeleidt 270 anderstaligen
 - Beschikt over 250 vrijwilligers
 - Georganiseerd door 4 betaalde parttimers en 

27 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact:  T  020 -3202710  – E  info@abcamsterdam.org  – W  www.abcamsterdam.org 

Het project Nederlands Spreken van Stichting KansenNet is ruim 2 jaar geleden van start 
gegaan. Op dit moment staan ruim 90 anderstaligen ingeschreven. De begeleiding is een-op-
een, gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid.

Een basiskennis van het Nederlands is nodig omdat eenvoudige gesprekjes mogelijk moeten 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 paar jaar geleden zijn wij met vijf 
ervaren coördinatoren van start gegaan. Ons doel is mensen verder te helpen in de maatschappij, 
we merken hoe belangrijk het is om het Nederlands goed te beheersen bij het vinden van werk. 
Op deze manier leveren we een nuttige bijdrage aan de maatschappij. Het geeft de taalcoaches 
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 kinderen. Nederlands Spreken is een van de projecten van Stichting 
KansenNet. Andere projecten zijn Loopbaanbegeleiding en Startende Ondernemers. Mensen 
kunnen zich inschrijven voor meerdere project tegelijk.”

Stichting Kansennet
 - Begeleidt 93 anderstaligen
 - Beschikt over 96 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 5 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  06-47 49 90 17 – E  nederlands@kansennet.nl  – W  www.kansennet.nl 

Persoonlijk taalcontact op maat is nodig om de stap naar 
    participatie te zetten Ons doel is mensen verder helpen in de maatschappij

Noord-Holland Amsterdam Noord-Holland Amsterdam
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Vrouwen Vooruit Amsterdam gebruikt is een combinatie van empowerment, actieve 
taalverwerving en sociale activering. Doel is vrouwen meer spreekdurf en zelfvertrouwen te 
geven en om vrouwen te informeren en motiveren om mee te doen aan activiteiten in de buurt.

Tijdens de taalcoaching wordt geoefend met situaties die vrouwen in het dagelijks leven 
tegenkomen. Daarnaast doen we verschillende empowerment gerichte oefeningen. Coördinator 
Annemieke Winder: “We zien een enorme kracht bij vrouwen, die door levensomstandigheden 
soms verminderd is, maar weer naar boven gehaald kan worden! Taalcoaching draagt eraan 
bij dat deze kracht (her)ontdekt wordt. Dit bereiken bij de vrouwen is onze drijfveer en motivatie!” 
De combinatie van empowerment, taalverwerving en activering draagt eraan bij dat vrouwen 
dichterbij de maatschappij en hun eigen wijk komen te staan. Bij Vrouwen Vooruit Amsterdam 
krijgen anderstalige vrouwen de mogelijkheid om te oefenen met Nederlands spreken, hun 
zelfvertrouwen te vergroten, andere vrouwen te ontmoeten en kennis te maken met activiteiten in 
de wijk. Van onze vrijwilligers horen we altijd terug dat het enorm veel energie en motivatie geeft 
om te zien hoe de vrouwen zich ontwikkelen tijdens een traject en steeds meer zelfvertrouwen 
krijgen. Het verrijkt de vrijwilligers om met een multiculturele doelgroep kennis te maken en te 
werken.

Vrouwen Vooruit Amsterdam
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Beschikt over 10 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06-13247518  – E  annemieke@vrouwenvooruit.nl   – W  www.vrouwenvooruit.nl 

Werkgroep Taal Rivierenbuurt is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die al sinds 1998 
bestaat en gericht is op de inburgering van (ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen. De 
taalcoaching heeft als doel om anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse 
taal om zo hun zelfredzaamheid te vergroten en hun participatie in de Nederlandse samenleving 
te bevorderen.

Werkgroep Taal Rivierenbuurt neemt deel aan het netwerkoverleg Informeel Taalaanbod in 
Zuid van Stadsdeel Zuid. Verder werken we samen met Stichting Vluchtelingenwerk Amstel 
tot Zaan. Onze doelgroep bestaat uit (ex-)vluchtelingen en andere anderstaligen die graag 
Nederlands willen leren of hun kennis ervan willen verbeteren. We geven taalcoaching in 
groepen op verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden. Tijdens de bijeenkomsten 
komen verschillende werkvormen en thema’s aan bod. De coaching is gericht op de vaardigheden 
luisteren, spreken, lezen en schrijven. De groepslessen zijn aanvullend op het door de 
overheid georganiseerde inburgeringstraject. Er worden eveneens diverse activiteiten voor de 
cursisten georganiseerd, zoals bibliotheekbezoek en meezingavonden. Ieder half jaar wordt 
het groepstraject afgesloten met een certificaatuitreiking en een etentje, waarbij de cursisten 
en taalvrijwilligers zelf iets te eten meenemen. Verder organiseren we jaarlijks een gezellig 
cultureel groepsuitstapje, zo hebben wij onder andere een bezoek gebracht aan de Keukenhof en 
de Zaanse Schans.

Werkgroep Taal Rivierenbuurt
 - Begeleidt 55 anderstaligen
 - Beschikt over 12 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06-42796207  – E  NT2Rivierenbuurt@gmail.com 

Het geeft enorm veel energie om te zien hoe de vrouwen 
     zich ontwikkelen tijdens een traject

Een traject wordt afgesloten met een certificaatuitreiking  
     en een gezellig etentje, waarbij iedereen wat meeneemt

Noord-Holland Amsterdam Noord-Holland Amsterdam
Werkgroep Taal 

Rivierenbuurt
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Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) gaat ervan uit dat anderstaligen, net als ieder 
individu, zelf verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun participatie in de 
samenleving. Voor sommige mensen maken hun persoonlijke ervaringen en achtergrond het 
onmogelijk om zonder hulp in een nieuwe wereld en totaal andere cultuur te participeren. Daar 
helpt SPA ze bij.

SPA bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en een onderwijscoördinator die van mening zijn dat 
iedereen ertoe 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 taalcoaching aan huis of 
taalcoaching in kleine groepen in Heemskerk en Beverwijk slagen onze vrijwilligers erin bij veel 
anderstaligen hun isolement te doorbreken en het zelfvertrouwen te vergroten. Het vertrouwd 
raken met de Nederlandse gewoontes, de regels en de cultuur is voor anderstaligen een 
voorwaarde om goed te functioneren. Op de Heemskerkse basisscholen wordt taalcoaching in 
groepen gegeven voor anderstalige ouders van leerlingen. Naast de thuis- en groepstaalcoaching 
worden ook een taalcafé en twee taalcarrousels door SPA-vrijwilligers begeleid. In deze 
bijeenkomsten krijgen anderstaligen de mogelijkheid om hun kennis van de Nederlandse taal te 
oefenen samen met Nederlandse deelnemers.

Stichting Participatie Anderstaligen
 - Begeleidt 180 anderstaligen
 - Beschikt over 84 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  06 44302225  – E  info@spa-ijmond.nl  – W  www.spa-ijmond.nl

Met het project Taal in de Wijk voorziet Stichting Welzijn Beverwijk in de behoefte van 
volwassenen die de Nederlandse taal willen leren of het geleerde willen bijhouden.

Taal in de Wijk is een laagdrempelig project. We bieden taalcoaching aan in buurtcentra en 
andere openbare locaties in de wijk die vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Ook bieden we alle 
vormen van taalcoaching aan. Ons taalcoachaanbod is op maat gemaakt voor zowel de vrijwilliger 
als de deelnemer. Voor de taalondersteuning zet Stichting Welzijn Beverwijk vrijwilligers in die 
zijn ingewerkt door een betaalde docente. In het kader van de taalondersteuning besteden de 
vrijwilligers ook aandacht aan de Nederlandse cultuur, d.w.z. de zeden en gewoonten die in de 
Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Bovendien besteden we aandacht aan het lokale leven 
in de wijk en wat daar de mogelijkheden zijn voor bijv. het organiseren van buurtfeesten. Wij 
bieden deelnemers de mogelijkheid om na een traject bij een taalcoach door te stromen naar 
vrijwilligerswerk bij de diverse projecten van Stichting Welzijn Beverwijk.

Stichting Welzijn Beverwijk
 - Begeleidt 90 anderstaligen
 - Beschikt over 12 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen, SamenSpraak 
en taalcafé

Contact:  T  0251-300321  – E  evelien.scholsberg@welzijnswb.nl  – W  www.welziijnswb.nl

Wij zijn de schakel in participatie en integratie van anderstaligen 
     die in een achterstandspositie dreigen te geraken

Ons taalcoachaanbod is op maat gemaakt voor zowel de 
     vrijwilliger als de deelnemer

Noord-Holland Beverwijk Noord-Holland Beverwijk
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In de gemeentes Bussum-Naarden, Muiden-Muiderberg (Gooise Meren), Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren doen bijna 100 anderstaligen mee aan het taalcoachproject van Gilde Gooi 
Noord. Zij krijgen een-op-een taalcoaching vaak gedurende één jaar gericht op conversatie. Ook 
is er eens per week een taalcafé in Bussum en in Huizen en in Laren.

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 ondersteunen 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 3 andere coördinatoren. Anderstaligen en vrijwilligers zijn 
erg enthousiast, 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 97 anderstaligen
 - Beschikt over 114 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  035-6936121  – E  info@gildegooinoord.nl  – W  www.gildegooinoord.nl

Zodra statushouders in Castricum komen wonen, worden zij bezocht door Welzijn Castricum 
en wordt hen taalondersteuning geboden. Bij deze ondersteuning worden zo’n 160 vrijwilligers 
ingezet.

De vrijwilligers van Welzijn Castricum verzorgen de uitvoering, administratie, bemiddeling 
en coördinatie van de taalactiviteiten. Tineke Moll-Twisk is als beroepskracht bij de projecten 
betrokken. Samen organiseren we verschillende taal- en participatieactiviteiten, onze 
taalactiviteiten bestaan uit SamenSpraak en taalcafés. Bij deze vormen van taalcoaching staat 
het converseren in het Nederlands centraal. Daarnaast verzorgen we participatieactiviteiten 
zoals begeleiding naar vrijwilligerswerk, een netwerkcoach en fietslessen. Het doel van 
de projecten is het bevorderen van de integratie en participatie. Daarnaast willen we graag 
ondersteuning bieden in praktische zaken en ervoor zorgen dat mensen elkaars cultuur leren 
kennen. Welzijn Castricum werkt nauw samen met professionele en vrijwilligersorganisaties 
die ondersteuning bieden aan anderstaligen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Bibliotheek 
Noord-Kennemerwaard. Regelmatig wordt met onze samenwerkingspartners overlegd en 
worden signalen aan hen doorgegeven.

Welzijn Castricum
 - Begeleidt 625 anderstaligen
 - Beschikt over 160 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T 0251-656562  – E t.moll@welzijncastricum.nl  – W www.welzijncastricum.nl

Het uitje naar vestingstad Naarden was een succes Welzijn Castricum biedt brede ondersteuning

Noord-Holland Bussum Noord-Holland Castricum
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Taalklik is gehuisvest in ROC Kop van Noord-Holland. Het taalproject verzorgt een-op-een taal-
begeleiding en taalcoaching in groepen aan honderd anderstaligen. 

Er wordt in groepen taalcoaching gegeven bij het Internationaal VrouwenCentrum en in een 
buurthuis. Sommige vrijwilligers assisteren op het ROC. In principe kan iedere anderstalige 
deelnemen aan het project. Als mensen getraumatiseerd zijn of een verstandelijke beperking 
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 kunnen 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.”

Taalklik
 - Begeleidt 100 anderstaligen
 - Beschikt over 25 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  0223 - 611260  – E  pkoning@rockopnh.nl of ysimon@rockopnh.nl  – W  www.rockopnh.nl

Met het taalproject brengt Coherente Nederlandstalige en anderstalige bewoners uit de 
gemeente Ouder-Amstel dichter bij elkaar. Dit informele contact geeft anderstaligen de 
mogelijkheid om op een ongedwongen manier een-op-een Nederlands te leren praten. Veel 
vrijwilligers en anderstaligen kunnen het goed met elkaar vinden en spreken nog steeds samen 
af. 

Coördinator Wietske Dikkers: “Ons doel is het vergroten van de taalvaardigheid. We koppelen 
niet alleen Nederlandstaligen maar ook anderstaligen aan anderstaligen. Die groep zegt: ‘Ik 
ben zo goed geholpen door jullie, nu wil ik zelf anderen helpen.’ Ik krijg er energie van om te 
zien hoeveel mensen gelukkig worden doordat ze de taal leren. 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 
kunnen aangeven wat ze willen.”

Coherente
 - Begeleidt 26 anderstaligen
 - Beschikt over 24 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen en 

SamenSpraak

Contact: T 020 - 6993164  – E  w.dikkers@coherente.nl  – W  www.coherente.nl

Er is veel behoefte aan een project dat het isolement van 
    mensen verbreekt Ons doel is het vergroten van de taalvaardigheid

Noord-Holland Den Helder Noord-Holland Duivendrecht
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Via SamenSpraak Haarlem spreken ruim 150 anderstaligen wekelijks een-op-een af met 
vrijwilligers 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. Door het vertrouwen dat ze krijgen van 
de vrijwilligers, hebben ze meer zelfvertrouwen om bijvoorbeeld op instanties af te stappen. De 
vrijwilligers zijn belangrijke wegwijzers die ervoor zorgen dat anderstaligen 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 165 anderstaligen
 - Beschikt over 220 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 5 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  023- 5314862  – E  j.cornelissen@vwc-haarlem.nl  – W  www.vwc-haarlem.nl 

Het Maatjesproject Gooi en Vechtstreek ziet mensen en weet ze te binden. We leggen contact en 
koppelen hulpvragers en betrokken vrijwilligers in hun woonplaats. 

Het lukt niet iedereen om mee te doen aan de participatiesmaatschappij. Sommigen zijn door 
sociale, psychische of psychiatrische problemen in een isolement geraakt. Ook in het Gooi 
wonen kwetsbare personen, die moeite hebben aan te haken of hun richting te bepalen en/
of een taalachterstand hebben. Personen die nergens anders terecht kunnen, zijn bij het 
Maatjesproject van harte welkom. De doelen van Maatjesproject Gooi en Vechtstreek zijn: 
mensen activeren; eenzaamheid en ongezonde leefstijl tegengaan; taalvaardigheid verbeteren; 
talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten; zaken op orde krijgen en houden. Wij streven deze 
doelen na door verschillende activiteiten te organiseren waaronder individuele taalbegeleiding 
en taalondersteuning in groepen voor volwassen. Maatjesproject Gooi en Vechtstreek heeft al 
tien jaar ervaring in de begeleiding en koppeling van vrijwilligers en anderstaligen en we leveren 
altijd maatwerk en kwaliteit. We werken veel samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties 
en ontvangen steun van het Oranjefonds. Je kunt ons vinden in Hilversum, Gooise Meren en 
Weesp. Bij Maatjesproject Gooi en Vechtstreek hebben we een gewoon doen-mentaliteit, zijn 
laagdrempelig en flexibel. Klop dus gewoon bij ons aan!

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreken
 - Begeleidt 80 anderstaligen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching en 
taalcoaching in groepen

Contact: T  035-6400061  – E info@maatjesprojectgooi.nl  – W  www.maatjesprojectgooi.nl 

Als je de vrijwilligers goed faciliteert, kunnen zij goed hun 
    werk doen

Personen die nergens anders terecht kunnen, zijn bij ons  
    welkom

Noord-Holland Haarlem Noord-Holland Hilversum
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Ruim honderd vrijwilligers zijn wekelijks actief bij Taal op Maat Haarlemmermeer om 
anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal.
 
In het project Taal op Maat Haarlemmermeer worden Nederlandstalige vrijwilligers gekoppeld 
aan anderstalige inwoners van de Haarlemmermeer. Vaak zijn dat vluchtelingen, maar alle 
anderstalige nieuwkomers zijn van harte welkom bij het project. De bedoeling van het project 
is om ondersteuning te bieden bij het leren van de Nederlandse taal en om de kennis van en 
het contact met de Nederlandse samenleving te bevorderen. Taal op Maat is een zelfstandig 
onderdeel van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer. Taal op Maat Haarlemmermeer organiseert 
verschillend taalactiviteiten. Zo organiseren we SamenSpraak, waarbij er een-op-een geoefend 
wordt met het Nederlands spreken. Daarnaast is er elke vrijdagmorgen een taalcafé in de 
Centrale Bibliotheek Hoofddorp en een conversatiegroep in Nieuw-Vennep. Deze activiteiten zijn 
met name geschikt voor anderstaligen die het spreken van de Nederlandse taal in een groep 
willen oefenen. Tot slot geven we een-op-een taalcoaching aan huis voor vluchtelingen die niet 
naar school kunnen.

Taal op Maat Haarlemmermeer
 - Begeleidt 130 anderstaligen
 - Beschikt over 130 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 3 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching, 
SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  023-5749284  – E TaalopMaatHM@gmail.com 

Stichting Netwerk ondersteunt trajecten voor een-op-een taalbegeleiding en taalcoaching 
in groepen. Die taalgroep komen samen op vier verschillende locaties. Enige vereiste is dat 
mensen op de een 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 
Nederlands 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 wijkcentrum 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 466 anderstaligen
 - Beschikt over 132 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 8 betaalde 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching en 
taalcoaching in groepen

Contact: T  0229 - 855 700  – E  n.leeuw@netwerkhoorn.nl  – W  www.netwerkhoorn.nl  

Anderstaligen leren de Nederlandse taal, en burgers 
     van Haarlemmermeer ontmoeten elkaar bij Taal op Maat

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

Noord-Holland Hoofddorp Noord-Holland Hoorn
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Stichting Welzijn Velsen huisvest het taalproject Taal Actief Velsen. Hieronder vallen Taalles aan 
Huis, groepslessen in buurtcentra en Het Praathuis in een brede school in IJmuiden. 

Naast de taalcoaching bieden we participatieactiviteiten aan waarbij informeel leren op de 
voorgrond staat. Tijdens die activiteiten wordt Nederlands gesproken, leert men van elkaar en is 
er de mogelijkheid om het netwerk te vergroten. 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 helpen 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 Taal Actief Velsen. We scheppen 
samen mogelijkheden om mee te doen in Velsen.”

Taal Actief Velsen
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Beschikt over onbekend aantal vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  0255 - 51 01 86  – E  nurcanarslan@welzijnvelsen.nl  – W  www.welzijnvelsen.nl  

De taalcoaches van Gilde Purmerend helpen hun 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 vrijwilligers 
enthousiaste mensen. Er zijn amper wanklanken.” De anderstaligen moeten wel 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 100 anderstaligen
 - Beschikt over 90 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  06- 16844943  – E  patborgers@hotmail.com  – W  www.gildepurmerend.nl   

Mensen leren en onderhouden de taal doordat ze meedoen 
    aan ons project Wij nemen werk uit handen van de gemeente

Noord-Holland IJmuiden Noord-Holland Purmerend
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VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland is er voor alle anderstaligen die hun Nederlandse 
taal willen verbeteren in Schagen, Langedijk en West-Friesland.

Coördinator Tonnie Rensch: Het is ons doel om anderstaligen, met name vluchtelingen 
te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. We vinden het leuk om te zien hoe 
taalkoppels zich ontwikkelen. Van voorzichtig contact naar misschien vriendschap. Onze 
deelnemers zijn vooral vluchtelingen die bezig zijn met de inburgering. Dankzij de taalcoaches 
die een-op-een taalcoaching geven, is het integreren in Nederland makkelijker. Taalcoaches 
vergroten het netwerk van anderstaligen, helpen hen (indirect) met de stap zetten naar 
vrijwilligerswerk en met meedoen in de maatschappij. Mooie uitkomsten van de taalcoaching zijn 
dat de Nederlandse taal verbetert en dat het mensen uit hun isolement haalt. Deelnemers durven 
beter Nederlands te spreken na een taalcoachtraject. VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland 
biedt ook taalcafés in Hippolytushoef, Schagen, Winkel, Tuitjenhorn en Middenmeer.

VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland
 - Begeleidt 75 anderstaligen
 - Beschikt over 75 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact: E  taalcoaching@vwnwh.nl  – W www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland   

Het doel van het taalpunt is het stimuleren en verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal 
en het verhogen van de basisvaardigheden bij deelnemers in de gemeente Almelo.  

Coördinator Sanne Schoolkate-Tijhuis: Taal is voor mijn gevoel de basis van alles, zonder taal kun 
je niet volledig meedoen in de maatschappij. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren, zodat 
meer mensen kunnen meedoen. Wij zijn een vindplaats op het gebied van taal en ontmoeting en 
de eerste plek waar mensen terechtkomen in Almelo. Mensen leren meer op sociaal en educatief 
gebied. Anderstaligen en vrijwilligers leren kennismaken met elkaars cultuur en krijgen meer 
begrip voor elkaar. Een van onze intakers zegt: “Als ik mijn intakes doe, heb ik het gevoel dat ik 
een wereldreis maak.” We richten ons op mensen die de inburgeringscursus hebben gevolgd.

Scoop Welzijn Almelo, Taalpunt
 - Begeleidt 200 anderstaligen
 - Beschikt over 120 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  06 14 52 81 92  – E  s.schoolkate@scoopwelzijn.nl  – W  www.scoopwelzijn.nl  

We vinden het leuk om te zien hoe taalkoppels zich 
     ontwikkelen

Als ik intakes doe, heb ik het gevoel dat ik een wereldreis 
    maak

Noord-Holland Schagen Overijssel Almelo
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Het Taal-Digipunt is er voor alle inwoners van de gemeente Deventer die niet goed kunnen 
lezen en schrijven of digitale kennis missen om zelfstandig deel te nemen aan onze ‘talige’ 
samenleving. Deventer burgers helpen burgers uit Deventer bij het verbeteren van hun 
vaardigheden. Samen helpen we elkaar.

Met alle Deventer taalaanbieders wordt samengewerkt door het Taal-Digipunt. We proberen 
Deventer inwoners door te verwijzen naar aanbod dat al aanwezig is. Het Taal-Digipunt heeft zelf 
activiteiten ontwikkeld waarvoor geen aanbod is. Zo vind je bij ons de activiteiten: Digisterker-
cursus ter verbetering van de digitale vaardigheden, ook bieden we het onderdeel ‘digicoaches-
individueel’ waarbij digicoaches vragen beantwoorden van inwoners. In het taalcafé oefenen 
anderstaligen tweewekelijks op vrijdagochtend met anderen de Nederlandse taal, onder het 
genot van een kopje koffie/thee. In onze leesplezierclubs worden eenvoudige boeken gelezen, 
begeleid door een taalvrijwilliger. De taalsalons worden voor en door vrouwen (taalvrijwilligers) 
georganiseerd. Ze komen samen om de Nederlandse taal te oefenen aan de hand van thema’s 
uit het dagelijks leven, actualiteit, gezondheid, Nederland, etc. Taalmaatjes (taalvrijwilligers en 
deelnemers) komen wekelijks bijeen om de Nederlandse taal te oefenen. Daarnaast biedt het 
Taal-Digipunt ondersteuning bij het Jade college (begeleiding van minderjarige asielzoekers) 
en bij de taalcursus aan werknemers van Auping. Het Taal-Digipunt faciliteert regelmatig 
taaltrainingen voor vrijwilligers.

Bibliotheek Deventer
 - Begeleidt 84 anderstaligen
 - Beschikt over 76 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  0570-675704  – E  mailto:taaldigipunt@obdeventer.nl  – W  https://www.obdeventer.nl/taaldigipunt  

Huis der Taal wordt bijna helemaal gerund door vrijwilligers en biedt aan zo’n 80 anderstaligen 
een-op-een taalcoaching. Het taalproject maakt gebruik van een effectieve organisatie van 
de intake: een poule van zeven getrainde intakers zorgt voor succesvolle matches. De enige 
voorwaarde die Huis der Taal stelt is dat anderstaligen enigszins aanspreekbaar zijn, zodat er 
(eenvoudige) communicatie mogelijk is met de vrijwilliger.

Coördinator Germaine Trooster: “Veel anderstaligen willen hun Nederlands verbeteren; we 
hoeven nooit te werven. Die motivatie willen we belonen, als na de intake duidelijk is dat een 
anderstalige 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. Dit is natuurlijk alleen 
mogelijk omdat we een constante instroom van vrijwilligers hebben. Voor een anderstalige 
duurt de deelname een jaar. Veel vrijwilligers gaan daarna door met een nieuwe deelnemer 
maar blijven hun oud-taalmaatje zien! Onlangs nam een vrijwilliger van vijfentachtig afscheid. 
Ze vertelde dat ze heeft genoten van het contact met mensen uit een andere cultuur, maar 
ook van het contact door de generaties heen. We hebben twee keer per jaar een gezamenlijke 
activiteit voor de koppels, een Zomerfeest en een Kookavond. Op de laatste Kookavond hebben 
we met tachtig man een driegangenmenu bereid en gegeten! Huis der Taal heeft onderdak 
bij de bibliotheek Deventer. Inmiddels werken we op allerlei vlakken samen, van formeel (de 
bibliotheek is onze rechtspersoon zodat we geen 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 68 anderstaligen
 - Beschikt over 68 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  0570-67 57 00  – E  huisdertaal@obdeventer.nl  – W  http://www.huisdertaal.nl/

Deventer burgers helpen burgers uit Deventer bij verbetering 
     van hun vaardigheden Contacten zijn vaak blijvend en door de generaties heen

Overijssel Deventer Overijssel Deventer
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Alifa gaat voor vitale burgers in een vitale stad. Dat kan niet zonder taal. Daarom wordt de 
ketenaanpak van Taal in Actie ingezet. Een samenwerking van verschillende partners binnen de 
gemeente die gezamenlijk een compleet taalaanbod bieden. Dit zijn het ROC, Power buurtcentra 
en de lessen van het Taalproject van Alifa. Deelnemers profiteren van de samenwerking 
tussen formele en informele aanbieders. Korte lijnen en snelle doorverwijzing zijn belangrijke 
pijlers. De stedelijke en regionale samenwerking en ketenaanpak vormen de basis voor goede 
resultaten.

Coördinator Sanne Klaassen: “Alifa telt momenteel 120 actieve deelnemers en dit aantal groeit 
gestaag. We zijn blij met zo veel aanmeldingen, het bewijst dat we aan een behoefte voldoen. 
Niet alleen op taalgebied, ook de sociale contacten die uit de lessen ontstaan zijn erg belangrijk 
voor deelnemers en betrokken vrijwilligers.” Het Taalproject omvat vijf onderdelen. Het Taalpunt 
heeft een loketfunctie. Iedereen die graag zijn Nederlandse taalvaardigheid wil verbeteren kan 
zich aanmelden. Op basis van die intake kijken we naar het best passende traject, bij Alifa of een 
partner. Het tweewekelijkse Praathuis is een laagdrempelige inloopactiviteit, waar het accent 
ligt op spreken en luisteren. De gestructureerde wekelijkse lessen van het Lees- en Schrijfhuis 
focussen juist op lezen en schrijven. In de leesgroep die op maandagavond plaatsvindt is ruimte 
voor begrijpend lezen. Tenslotte krijgen deelnemers in Taal een Huis wekelijks één-op-één les 
van een vrijwilliger, echt maatwerk. “We krijgen heel veel positieve reacties van deelnemers aan 
onze projecten. Dat is toch waar je het voor doet, mensen op een informele manier vooruithelpen 
in hun leven.”

Alifa
 - Begeleidt 120 anderstaligen
 - Beschikt over 101 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

coördinator en 7 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die weinig 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching, 
taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T 085 - 0290057  – E  mailto:s.klaassen@alifa.nl  – W  www.alifa.nl

Mensen vooruithelpen in hun leven, daar doe je het voor

Overijssel Enschede

SCALA Welzijn biedt taalcoaching aan 52 anderstaligen. SCALA Welzijn verzorgt een-op-
een taalbegeleiding, daarnaast zijn er groepslessen. SCALA Welzijn is gehuisvest in de 
Noaberpoort, waar ook vier andere maatschappelijke organisaties onderdak vinden: Wmo-
consulenten 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 
vrijwilligerswerk etc. terecht.

“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 groepstaalcoachbijeenkomsten 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 samenwerkingsverbanden met 
andere organisaties willen aangaan.”

SCALA Welzijn 
 - Begeleidt 52 anderstaligen
 - Beschikt over 52 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact:  T  088 – 945 57 22  – E  info@wijkracht.nl  – W  http://www.wijkracht.nl

We organiseren speeddates tussen vrijwilligers en 
     anderstaligen

Overijssel Haaksbergen
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Het ondersteunen van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en mediawijsheid zit in het 
DNA van de Bibliotheek. Die zet daar een breed scala aan diensten en producten voor in: op 
doelgroepen afgestemde programma‟s, cursussen en trainingen. En natuurlijk ook een 
zorgvuldig samengestelde collectie boeken en andere informatiebronnen. Maar er is meer. De 
Bibliotheek is vaak de enige écht publieke ruimte die er nog is. Een plaats waar je de ander echt 
kunt ontmoeten, waar mensen aandacht kunnen hebben voor elkaars denken en doen en voor de 
gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.

In het samenwerkingsverband ‘Hardenberg taalt naar laaggeletterden’ wordt via het 
Taalpunt hard gewerkt aan het bereiken van de doelgroep. De ambitie van het Taalpunt in 
Bibliotheek Hardenberg is om als ‘hoofdaannemer van de gemeente’ de samenwerking met 
welzijnsorganisatie De Stuw en andere partners verder uit te bouwen. Daarbij wordt gewerkt aan 
uitbreiding van het aanbod van taal en basisvaardigheden. Na een inburgeringsexamen, soms 
jaren geleden, vallen allochtonen vaak in een diep gat. De taal wordt onvoldoende beoefend. Dit 
wreekt zich met name op de werkvloer. Mensen zijn prima in staat hun opgedragen werk te doen 
maar aan een goede communicatie met klanten, collega’s en leidinggevenden ontbreekt het. Daar 
kan wat aan gedaan worden door veel en vaak Nederlands te horen en regelmatig te oefenen in 
het spreken. De conversatiegroepen zijn ook bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar werk of 
opgeleid willen worden voor het Staatsexamen. Gebrek aan goede spreekvaardigheid belet hen 
een baan te krijgen of dit examen met succes af te ronden.

Bibliotheek Hardenberg
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op anderstaligen die redelijk 
Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  0523-270271 – E  jan.tebokkel@bibliotheekhardenberg.nl  – W  www.bibliotheekhardenberg.nl

Het ondersteunen van basisvaardigheden zit in ons DNA

Overijssel Hardenberg

Het Taalpunt Menthol biedt verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. 160 
Anderstaligen volgen een-op-een taalcoaching van 160 taalcoaches, ook is er taalcoaching in 
groepen. In ongeveer tien groepen van verschillende niveaus wordt Nederlandse gegeven aan 
anderstaligen. 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 komen over de Nederlandse samenleving en met Nederlanders 
praten. 

Coördinator Zohra de Jong: “Wij hebben verschillende taalactiviteiten. We hebben een-op-een 
taalcoaching, een taalpunt en een taalcafé. Bij alle activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. We 
geven mensen informatie over het leren van de taal en hebben een spreekuur waarbij mensen 
vragen kunnen stellen en taaladvies kunnen krijgen. 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 worden 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 
 - Beschikt over 200 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 

betaalde parttimer en een aantal 
vrijwilligerscoördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact:  T  088-9455740  – E  z.dejong@wijkracht.nl   – W  www.mentholhengelo.nl

Ik krijg er energie van als ik zie hoe mensen zich 
     ontwikkelen

Overijssel Hengelo
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Cares Vluchtelingen- en Migrantenwerk is onderdeel van Stichting Welzijn in Kampen. Bij Cares 
kunnen anderstaligen wekelijks terecht voor taalcoaching in groepen op de taalschool en voor 
een-op-een taalcoaching. De organisatie heeft negen taalcoachgroepen waar zo’n vijf tot twaalf 
mensen per groep aan meedoen. Iedere anderstalige 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, zonder 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 persoonlijk contact. We begeleiden niet alleen inburgeraars maar ook 
andere anderstaligen die taalcoaching 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 passen nu op elkaars kinderen. De 
vrijwilligers 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 
 - Beschikt over 80 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T 038 - 332 61 62  – E  Esther@careskampen.nl  – W  www.careskampen.nl

Het doel van onze taalondersteuningslessen is het bevorderen van de Nederlandse taal en het 
bespoedigen van het inburgeringsproces. We hopen dat men zo sneller en meer kans maakt 
om de examens te halen die bij de wettelijke inburgering horen. Naast het oefenen van de 
taalvaardigheden worden er activiteiten ondernomen om taal echt in de praktijk te brengen, 
zodat het meer gaat leven en eerder opgenomen wordt door de cursist.

Wij vinden dat statushouders eerlijke kansen verdienen om zo snel mogelijk Nederlands te 
leren. Je moet ze meenemen in hun zoektocht, want ze hebben vaak nog geen netwerk waar ze 
op terug kunnen vallen. Daarnaast is het belangrijk dat de cursisten ook blijven komen nadat de 
inburgering is gehaald, want het op peil houden van het Nederlands is heel belangrijk.
Dit is tot nu toe het enige taalproject hier dat de lessen op deze manier vormgeeft. Wij geven 
taalcoaching in groepen, maar ook op individueel niveau vanaf A0 als daaraan behoefte is. Daarbij 
wordt de methode Spreektaal ook vaak gebruikt. De anderstaligen vinden het erg leuk want ze 
blijven komen. We hebben zelfs het afgelopen jaar extra vrijwilligers moeten aantrekken om de 
groep zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Omdat er zoveel meer mensen bij zijn gekomen, 
is er ook veel verschil in niveau te zien. Daarin is begeleiding op maat gewenst. De vrijwilligers 
vullen de lessen erg leuk in; kijken naar de actualiteit en de vraag van de cursisten. Dat is wat bij 
de cursisten blijft hangen; aansluiten op de leervraag.

Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn
 - Begeleidt 30 anderstaligen
 - Beschikt over 6 taalvrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op statushouders
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  0548-638790  – E  m.leferink@stichtingdewelle.nl  – W www.stichtingdewelle.nl/vluchtelingen

Vrouwen die elkaar hebben leren kennen via Cares passen 
     nu op elkaars kinderen

We ondernemen activiteiten om taal in de praktijk te 
     brengen

Overijssel Kampen Overijssel Nijverdal



9190 www.hetbegintmettaal.nl www.hetbegintmettaal.nl

Gilde Samenspraak brengt anderstaligen in contact met vrijwilligers om samen Nederlandse 
conversatie te oefenen. Vrijwilligers krijgen een taalwerkboek dat een handreiking biedt bij het 
begeleiden van de anderstalige. Zo kunnen zij goed voorbereid aan de slag. Verder kunnen de 
vrijwilligers materialen bij ons lenen zoals Spreektaal. De focus ligt op het Nederlands beter 
leren spreken, maar daarnaast ondernemen de koppels ook verschillende activiteiten zoals 
samen naar de markt gaan, wandelen of de stad bekijken. 

In het Gilde Taalcafé komen mensen om samen in het Nederlands te praten over allerlei thema’s 
als onderwijs, gezondheidszorg en wonen . Soms doen we taalspelletjes en regelmatig houdt 
een deelnemer een spreekbeurt voor de groep. Het taalcafé is heel laagdrempelig. Deelnemers 
hoeven zich niet op te geven en deelname is gratis. Per keer komen ongeveer 15 mannen en 
vrouwen van diverse niveaus. Er zijn twee taalcafés op donderdag en vrijdag. We werken met 
een team van enthousiaste vrijwilligers die zorgen voor een goede organisatie. Zo worden 
er thema’s bedacht en uitgewerkt, en leuke uitjes georganiseerd. Via onze Facebookpagina 
houden vrijwilligers en deelnemers contact met elkaar en wordt er soms afgesproken om 
buiten het taalcafé iets te ondernemen.  Gilde Samenspraak en Taalcafé werken nauw samen. 
We verwijzen naar elkaar en organiseren uitjes voor vrijwilligers en deelnemers om de 
betrokkenheid te vergroten. De vrijwilligers krijgen de kans om een training te volgen op het 
gebied van taalcoaching bij het Taalpunt. Ook organiseren we zelf vrijwilligerstrainingen en 
evaluatiemomenten.

Gilde SamenSpraak Zwolle
 - Begeleiden 91 anderstaligen
 - Beschikken over 51 vrijwilligers
 - Worden georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focussen op alle anderstaligen
 - Geven een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact:  – E  samenspraakzwolle@hotmail.com  – W  www.samenspraakzwolle.nl 

Contact:  – E  info@taalcafezwolle.nl  – W  www.taalcafezwolle.nl

Taalhuis Eemland biedt veel mogelijkheden om de taal te leren.  Het Taalhuis organiseert 
inloopspreekuren in de bibliotheken van Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Woudenberg en 
in buurtcentra. In Amersfoort en Bunschoten worden drukbezochte taalcafés georganiseerd, 
waarbij vrijwilligers aan de hand van methode Spreektaal gesprekken voeren met 80 
deelnemers. Dat dit in een behoefte voorziet, blijkt uit de bezoekersaantallen die per 
week toenemen.  De taalcafédeelnemers gaan regelmatig op excursie. Museum Flehite 
ontvangt maandelijks een taalcafégroepje. Er worden vaartochten gemaakt en deelnemers 
maken lekkere hapjes, bijvoorbeeld bij de kunstdagen in Bunschoten. Wekelijks worden 
er in Amersfoort en Woudenberg leesclubs Makkelijk lezen georganiseerd. Onder leiding 
van een vrijwilliger lezen en bespreken deelnemers leesboeken van uitgeverij Eenvoudig 
communiceren. Voor deelnemers die in hun thuisland een universitaire opleiding hebben 
gevolgd is er een speciale leeskring. 

Projectleider Sita Goedendorp: De doelstelling van het Taalhuis is de realisatie van een adequaat, 
educatief aanbod basisvaardigheden om het aantal laaggeletterde inwoners in Eemland blijvend 
terug te dringen. Er is veel belangstelling voor de activiteiten en sommige deelnemers komen 
zeer trouw. De ontmoetingen zijn verrijkend voor de begeleiders. We zeggen er altijd bij dat we 
geen lesgeven, juist in de aanvullende activiteiten zoals de taalcafés en de leesclubs merken we 
waar onze kracht ligt. Misschien is het een open deur, maar taal is zo ontzettend belangrijk om 
mee te kunnen doen in onze samenleving.

Bibliotheek Eemland
 - Begeleidt 165 anderstaligen
 - Beschikt over 65 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde parttimer 

en 6 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen 
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in  groepen en 
taalcafé

Contact: T  033 - 463 19 14   – E s.goedendorp@bibliotheekeemland.nl   –  W www.bibliotheekeemland.nl

Elke week spreek ik af met mijn taalmaatje, m’n Nederlands 
     wordt steeds beter

Juist in aanvullende activiteiten als taalcafés en leesclubs 
     ligt onze kracht

Overijssel Zwolle Utrecht Amersfoort
Bibliotheek 
Eemland Taalhuis
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Gilde SamenSpraak Amersfoort begeleidt gemiddeld zo’n zestig anderstaligen één-op-één met 
Nederlands lezen,schrijven, spreken en luisteren. Het taalmaatjesproject Samenspraak maakt 
het voor anderstaligen mogelijk om op een plezierige, informele manier Nederlands te oefenen.
Bijvoorbeeld hulp bij een (inburgering)scursus Nederlands, een opleiding of om de kennis van 
het Nederlands weer op te frissen. Door een jaar samen op te trekken, raakt de anderstalige 
vertrouwd met de Nederlandse cultuur en voelt hij/zij zich hier meer thuis. Anderstaligen 
moeten zich enigszins in het Nederlands verstaanbaar kunnen maken, het startniveau varieert 
van A1- B1. We houden ons niet bezig met alfabetisering.

Coördinator Friek Herfst: “Wij krijgen heel uiteenlopende aanvragen: van verse statushouders tot 
partners van Nederlanders tot anderstaligen die al een aantal jaar in Nederland zijn. We hebben 
een grote groep aardige, betrokken vrijwilligers. Ik heb het liefst zo veel mogelijk verschillende 
vrijwilligers qua leeftijd, opleiding en karakter, zodat ik een goede match kan maken. Elke keer 
dat dat lukt, geeft me dat een enorme kick. Want het leren van de taal staat weliswaar voorop, 
maar het sociale aspect vind ik ook belangrijk: veel anderstaligen vinden het moeilijk om met 
Nederlanders in contact te komen. Dus als ze, gestimuleerd door een vrijwilliger, ook daarin 
stappen kunnen maken is dat heel waardevol! Ik vind het fijn om te merken dat de vrijwilligers 
het begeleiden van een taalmaatje inspirerend en verrijkend vinden. Van de anderstaligen 
krijg ik bijna alleen maar positieve berichten. Gilde-Samenspraak heeft een duidelijke plek in 
Amersfoort: we zitten niet verlegen om vrijwilligers en deelnemers, zijn bekend bij verwijzers en 
hebben goed contact met andere organisaties die zich met taalcoaching bezighouden.”

Gilde SamenSpraak Amersfoort
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Beschikt over 65 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  033-4751485  – E  gilde@gildeamersfoort.nl  – W  www.gildeamersfoort.nl

Het NVA verzorgt op verschillende manieren taalbegeleiding voor zo’n 550 anderstaligen. Zo is 
er Taalcoach een-op-een, Taalcoach in de les en Taalcoach in de praktijk. Bij Taalcoach in de les 
helpt een taalcoach een docent mee in de les, zodat een cursist die moeite heeft met lezen extra 
aandacht krijgt. 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 
mensen elkaar ontmoeten en hun plekje vinden. 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 vrijwilligers 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.

NVA
 - Begeleidt 550 anderstaligen 
 - Beschikt over 178 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching en 
taalcoaching in groepen

Contact: T   033-4619520  – E  BvanWinden@nva-amersfoort.nl  – W  www.nva-amersfoort.nl

Elke keer dat het lukt om een match te maken, geeft me dat 
    een enorme kick

Ons doel: mensen toerusten om zich thuis te voelen in een 
    wereld van verschil

Utrecht Amersfoort Utrecht Amersfoort
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1,5 Jaar geleden is Gilde SamenSpraak Bunnik samengegaan met Vluchtelingenwerk Bunnik. 
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 uitjes, 
bijvoorbeeld een theatervoorstelling. Op dit moment zijn er 25 koppels actief. Het is belangrijk 
dat mensen een eigen plekje in de Nederlandse samenleving kunnen vinden en deel uitmaken 
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/Vluchtelingenwerk Bunnik  
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  030-6570700  – E  mariskareijmerink@xs4all.nl   – W  http://vluchtelingenwerkgroepbunnik.nl/

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

Utrecht Bunnik

Taalcoaching Heuvelrug is een vrijwilligersorganisatie door en vóór mensen uit de 
samengestelde Gemeente Utrechtse Heuvelrug. In 2009 begonnen we in Driebergen, we 
zijn nu ook actief in Doorn. Taalcoaching Heuvelrug is er: voor mensen uit het buitenland 
die hier willen/moeten integreren en voor wie het Nederlands een vreemde taal is (met een 
verblijfsstatus) en voor mensen met het Nederlands als moedertaal, maar die moeite hebben 
met lezen en schrijven. 

Taalcoaching Heuvelrug is nadrukkelijk geen school of cursuscentrum: wij geven geen ‘les’, 
mensen doen geen examens en kunnen geen diploma halen bij ons. Wat we doen is: mensen 
ondersteunen met Nederlands verstaan, spreken, lezen en schrijven. Iedereen is welkom 
daartoe. Door bij aanmelding zowel met de taalcoach als de deelnemer een intakegesprek te 
houden, proberen we wensen van beide partijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. We 
ondersteunen in individueel contact dan wel in een kleine groep: met oefenen, huiswerk maken 
of opdrachten voorbereiden, met herhalen van uitleg, etc. De cursist moet initiatief nemen 
en houden voor een goede afstemming met diens opleiding. Als een deelnemer (nog) geen 
officiële opleiding volgt, putten we uit een voorraad werk- en oefenmateriaal die de landelijke 
koepelorganisaties Het Begint met Taal en Stichting Lezen & Schrijven beschikbaar stellen. Voor 
onze activiteiten kunnen we terecht bij faciliteiten van organisaties in de gemeente waarmee we 
samenwerken. Bij Taalcoaching Heuvelrug werken mensen met een uiteenlopende achtergrond, 
geschiedenis, cultuur enthousiast samen: aan plezierig contact, om zich zo goed mogelijk te 
kunnen redden in het Nederlands, om erbij te horen en mee te kunnen (blijven) doen.

Taalcoaching Heuvelrug
 - Begeleidt 135 anderstaligen
 - Beschikt over 103 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  06 463 11 416  – E  info@taalcoachingheuvelrug.nl  – W  www.taalcoachingheuvelrug.nl 

Wij geven geen les, maar ondersteunen mensen met de 
     Nederlandse taal

Utrecht DriebergenGilde SamenSpraak Bunnik/
Vluchtelingenwerk Bunnik
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Samen leven, begint met samen spreken! Door een paar uur per week af te spreken met een 
vrijwilliger van SamenSpraak, leert de anderstalige de Nederlandse taal en gewoonten beter 
kennen. De vrijwilliger leert vervolgens weer van de anderstalige en over zijn/haar cultuur.
 
SamenSpraak brengt Nederlandssprekenden en anderstaligen bij elkaar om dagelijkse 
gesprekken te oefenen en van elkaar te leren. Samen spreken zij af elkaar elke week te 
ontmoeten in hun eigen woning of in de bibliotheek. De taalvrijwilligers van SamenSpraak 
zijn geen docenten, maar meestal wel enigszins geschoold om anderstaligen Nederlands 
te leren spreken en verstaan. Als coördinator vind ik het belangrijk tijd te steken in 
kennismakingsgesprekken met anderstaligen en nieuwe taalcoaches. De match die daarna 
plaatsvindt, moet meteen goed zijn. SamenSpraak bevordert zo integratie van nieuwe bewoners 
in de gemeente. Anderstaligen worden bij ons aangemeld door het NVA, Vluchtelingenwerk, 
Leger de Heils, kortom iedereen die zich inzet om een anderstalige zo snel mogelijk te laten 
inburgeren. Een vereiste is dat de anderstalige al een beetje Nederlands spreekt en bij voorkeur 
onderwijs volgt.

Stichting Gilde Leusden Samenspraak
 - Begeleidt 35 anderstaligen.
 - Beschikt over 31 vrijwilligers 
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  06-83343073  – E  samenspraak@gildeleusden.nl  – W  www.gildeleusden.nl

Samen leven? Samen spreken!

Utrecht Leusden

Bibliotheek Angstel Vecht en Venen heeft een Taalhuis in de gemeente De Ronde Venen en een 
Taalhuis in de gemeente Stichtse Vecht. Beide gemeentes ondersteunen het Taalhuis-project.

Het doel van onze Taalhuizen is om de basisvaardigheden, waaronder de taal, van inwoners 
te verbeteren. Daardoor kan men beter meedoen in de maatschappij, heeft men meer kans 
op (vrijwilligers)werk en meer zelfredzaamheid. Wekelijks zijn er Taalpunt-spreekuren in de 
Bibliotheken in Mijdrecht, Maarssenbroek en Breukelen. Iedereen die wil werken aan zijn 
Nederlandse taal is welkom. Niet alleen voor het verbeteren van de spreekvaardigheid maar 
ook voor het beter leren lezen en/of schrijven kun je bij ons terecht. Door middel van een 
intakegesprek wordt bekeken hoe iemand het beste geholpen kan worden. Dat kan zijn met een 
vrijwillige taalcoach of een taalgroepje maar het kan ook zijn dat iemand naar een meer formeler 
taaltraject wordt doorverwezen. Binnen de Taalhuizen zijn veel vrijwilligers actief zowel in 
één-op-één trajecten als met taalgroepjes. Iedereen die zijn Nederlandse taal wil verbeteren 
kan terecht bij het Taalhuis. Degenen die nog bezig zijn met hun inburgeringstraject wordt 
geadviseerd dit eerst af te ronden voordat men via het Taalhuis geholpen kan worden.

Bibliotheek Angstel Vecht en Venen
 - Begeleidt 150 anderstaligen
 - Beschikt over onbekend aantal vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door onbekend aantal 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  0346-567529  – E  taalpunt@bibliotheekavv.nl  – W  www.bibliotheekavv.nl

Het verbeteren van de Nederlandse taal helpt mensen 
     vooruit

Utrecht Maarssenbroek
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Gilde SamenSpraak de Ronde Venen ondersteunt vijftig 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 vrijwilligers 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 
mensen 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 
projectbeschrijving 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 50 anderstaligen 
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 5 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  0297 - 230 280  – E  taal@gildedrv.nl   – W  www.gildedrv.nl/index.php/samenspraak

20 Jaar geleden zijn wij begonnen met een conversatiegroep van 10 dames. Nu hebben wij 
groepen op verschillende niveaus en begeleiden in totaal 70 anderstaligen. 

Veel mensen beginnen net met het leren van de taal, een aantal van hen is analfabeet. We hebben 
een groep speciaal voor analfabeten. Mensen hebben verschillende redenen om bij ons aan te 
kloppen: sommigen willen hun taalniveau verhogen en anderen willen extra ondersteuning bij 
de inburgering. Wij helpen hen daarbij door een-op-een en in groepen taalcoaching te geven. 
Coördinator Zoulikha Seddiki vertelt: “We willen dat mensen zelfredzaam worden, dat ze goed 
kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Taalcoaching helpt daarbij. Wij zien het 
resultaat: na de taalcoaching gaan anderstaligen door met een opleiding of betaald werk.” 
Mensen komen graag bij ons. Ze zijn leergierig en willen graag nog meer taalcoaching. Onze 
professionele vrijwilligers werken hard om samen met de anderstaligen hun persoonlijke doel te 
bereiken.

Stichting Balans
 - Begeleidt 75 anderstaligen
 - Beschikt over 15 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  035-6099255 of 06-57 55 21 29  – E  z.seddiki@stichtingbalans.nl  – W  http://www.stichtingbalans.nl/

balans/samenlevingsopbouw/

Het blijft lastig om mensen aan een baan te helpen Na de taalcoaching gaan anderstaligen door met een 
    opleiding of betaald werk

Utrecht Mijdrecht Utrecht Soest
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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.

“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. Wij hebben zelf veel passie voor taal en cultuur en mensen 
zijn heel dankbaar. De intakegesprekken doen we bij mensen thuis. Fantastisch dat je dan weer 
theedrinkt met een Marokkaanse vrouw en vervolgens wordt volgestopt met koekjes bij een 
Iraans stel.”

Humanitas Utrecht – Stad Lek en Weide 
 - Begeleidt 125 anderstaligen
 - Beschikt over 125 vrijwilligers 
 - Wordt georganiseerd door 5 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  030 - 25 24 030  – E  taalmaatjes.humanitas.utrecht@gmail.com  – W  www.humanitasutrecht.nlbalans/

samenlevingsopbouw/

Taal doet meer zorgt er met ruim 600 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen 
in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk. Taal is 
nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te 
gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken.

Vrijwillige taalcoaches bieden taalcoaching en activering aan mannen en vrouwen die het 
Nederlands niet als moedertaal hebben. Bij voorkeur zijn de lessen in kleine groepen, in de 
bibliotheek of in een buurthuis. Als groepsles geen optie is, bieden we taalcoaching thuis aan. 
Samen met de bibliotheek Utrecht heeft Taal doet meer vier Taalhuizen in de stad geopend. 
Utrechters op zoek naar taal- of computerles krijgen hier persoonlijk advies. En vrijwilligers 
kunnen hier terecht voor ondersteuning van taalconsulenten, deskundigheidsbevordering en 
lesmaterialen. Het project Eigen Kracht helpt Utrechters met een taalachterstand die een 
afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Daarnaast stimuleren voorlezers het plezier en lezen 
en leren, bieden taalmentoren kinderen bij het verbeteren van hun woordenschat en helpen 
vrijwillige mentoren en huiswerkbegeleiders risicoleerlingen op de middelbare school. 
Directeur Lineke Maat: “Ons werk levert alle betrokkenen wat op: cursisten leren de taal en 
de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school. Vrijwilligers verbreden hun 
blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de 
Utrechtse samenleving.”

Taal doet meer 
 - Begeleidt bijna 750 anderstaligen 
 - Beschikt over 250 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 betaalde 

parttimers en 28 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  030 - 2947594  – E  info@taaldoetmeer.nl  – W  www.taaldoetmeer.nl

Speerpunten: gelijkwaardig contact, regie over eigen leven, 
     zelfstandigheid en plezier

Taalcoach Marloes: Ik krijg energie door het geven van de 
     taallessen

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht
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Taal& Ontmoeting van Wijk& Co richt zich op het neerzetten van laagdrempelige taal- en 
ontmoetingsactiviteiten door vrijwilligers in Overvecht. 

Overvecht is een diverse wijk met 170 nationaliteiten waarin voor veel bewoners de taal een 
barrière is om volwaardig mee te doen. Taal wordt in deze activiteiten gebruikt als middel om 
wijkbewoners zelfredzamer te maken en de eigen regie te bevorderen. Daarnaast staat de 
ontmoeting centraal. Deelnemers ontmoeten elkaar in een groep en gaan met elkaar in gesprek. 
Op die manier creëren we voor hen een plek in de wijk waar ze zich welkom voelen. Indien 
gewenst stimuleren we de deelnemers om een stap de wijk in te zetten om hun taalvaardigheid 
te kunnen toepassen en de verbinding aan te gaan met bewoners en activiteiten. De taal en 
ontmoetingslessen zijn bedoeld voor iedereen uit Overvecht die de Nederlandse taal nog niet 
machtig is. Wij bieden een laagdrempelige eerste stap in de taal, niveau A0 tot en met A2. Voor 
hogere niveaus verwijzen wij door naar partners in de wijk als Taal Doet Meer en Taal+ van 
NL educatie. Tijdens onze taalbijeenkomsten gaat het niet alleen om de taal maar ook om de 
ontmoeting met elkaar, het sociale contact.

Wijk & Co 
 - Begeleidt 170 anderstaligen
 - Beschikt over 24 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 4 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06- 10578899  – E  jolinde.dermaux@wijkenco.nl  – W  www.wijkenco.nl

We creëren een plek in de wijk waar anderstaligen zich 
     welkom voelen

Utrecht Utrecht

Iedereen kan bij ons Taalhuis in de bibliotheek Veenendaal terecht voor taaladvies. Het doel 
van het Taalhuis is laagtaalvaardige mensen bereiken en hen erop attenderen dat er materiaal 
beschikbaar is. Daarnaast streven we ernaar de kwaliteit van taalaanbod te verhogen. Wij geven 
vrijwilligers advies over materiaal voor taalcoaching en bij welke organisaties ze zich kunnen 
aansluiten. Anderstaligen die bij het Taalhuis komen, vragen vaak waar zij een taalvrijwilliger 
kunnen vinden. Wij verwijzen dan door naar lokale vrijwilligersorganisaties die aan taalcoaching 
doen. Vanzelfsprekend werken we nauw samen met formele en non-formele taalaanbieders in 
Veenendaal. We werken bijvoorbeeld veel samen met Verder met Taal. 

Vanaf februari 2017 gaan wij een taalcafé organiseren. We verwachten veel deelnemers omdat 
we merken dat er bij anderstaligen behoefte is aan meer taalcontact. Anderstaligen spreken 
vaak één keer per week af met hun taalvrijwilliger, daarnaast spreken ze weinig Nederlands. Het 
taalcafé biedt de mogelijkheid om meer met Nederlands bezig te zijn. Het is weer een moment 
om de taal te spreken erbij. Coördinator Petra Boelhouwer: “Het gaat niet alleen om met de taal 
bezig zijn maar ook om het menselijk contact dat gelegd wordt. Ik denk dat het heel belangrijk is 
voor de maatschappij als er veel contact is tussen mensen. Bij een taalcafé ben je in gesprek en 
leg je contact. Het is een mooie ontmoetingsplek.”

Bibliotheek Veenendaal 
 - Begeleidt 25 anderstaligen 
 - Beschikt over 10 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcafé

Contact: T  0318-582669  – E  pboelhouwer@bibliotheekveenendaal.nl  – W  http://www.bibliotheekveenendaal.nl/

educatie/taalhuis.html

Het taalcafé is een ideale ontmoetingsplek

Utrecht Veenendaal
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Het doel van Verder met Taal is inwoners van Veenendaal helpen met Nederlands lezen, 
schrijven en spreken. Stichting Verder met Taal is in 2013 opgericht. Op dat moment bood Verder 
met Taal taalmaatjes. Vanaf 2014 zijn we ook gestart met taalgroepen. 

Coördinator Anouska van Raalte: “Wij richten ons op inwoners van Veenendaal van 18 jaar en 
ouder die hun Nederlands willen verbeteren. Mensen die nog geen taalcoach hebben via een 
andere organisatie kunnen deelnemen. Onze deelnemers hebben verschillende taalniveaus. 
Sommigen spreken nog bijna geen Nederlands, anderen zijn al vergevorderd. Deelnemers 
kunnen hun voorkeur uitspreken voor een groep of een maatje. Wanneer ze graag anderen 
willen ontmoeten kunnen ze deelnemen in een van de 12 groepen. De groepstaalcoaching is één 
keer per week, 1,5 uur in een buurthuis in Veenendaal. Wekelijks oefenen met een taalmaatje 
kan ook. Deelnemer en taalmaatje overleggen over tijd en locatie. Het taalmaatje geeft zelf 
aan wat hij belangrijk vindt om te leren. Vaak hebben mensen weinig contacten waarbij ze 
Nederlands spreken. Deze uitwisseling wordt door beide partijen als verrijkend ervaren. Doordat 
de deelnemers meer leren over Nederland en de taal, kunnen ze beter deelnemen aan onze 
maatschappij. Verder met Taal is ook één van de kernpartners van het Taalhuis in Veenendaal. 
Dat is in september 2016 opgericht in de bibliotheek Veenendaal. Mensen kunnen zich daar 
aanmelden wanneer ze een leerwens op het gebied van de Nederlandse taal hebben. Ook komt er 
op termijn een taalcafé.

Verder met Taal
 - Begeleidt 193 anderstaligen
 - Beschikt over 95 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 2 vrijwilligers coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  06-23751189   – E  info@verdermettaal.nl   – W  www.verdermettaal.nl

Het taalmaatje geeft zelf aan wat hij belangrijk vindt om te 
    leren

Utrecht Veenendaal

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk 
en verwarrend. Verschillende vrijwilligers van Vluchtelingen steunpunt Vianen helpen de 
nieuwkomers door hen wegwijs te worden in de nieuwe woonplaats, maatschappelijk te 
begeleiden en te ondersteunen als taalcoach.

Vluchtelingen steunpunt Vianen treedt op als belangenbehartiger van vluchtelingen en 
helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Vluchtelingen steunpunt 
Vianen biedt daartoe maatschappelijke en juridische begeleiding aan vluchtelingen met een 
verblijfsstatus die in de gemeente Vianen wonen. De periode van begeleiding, met als hoofddoel 
het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving, duurt afhankelijk van de behoefte van 
de vluchteling tussen de 1 en 3 jaar. Tijdens deze periode volgt de vluchteling ook de verplichte 
inburgeringscursus en zijn er mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar 
betaald en onbetaald werk.

Vluchtelingen steunpunt Vianen
 - Begeleidt 50 anderstaligen
 - Beschikt over 47 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  0347-328995   – E Vluchtelingensteunpuntvianen@outlook.com   – W  www.Vluchtelingenvianen.nl

Vrijwilligers helpen de nieuwkomers wegwijs te worden in 
     Vianen

Utrecht Vianen
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Het project het Taalhuis in Wijk bij Duurstede, Cothen & Langbroek wordt uitgevoerd door 
Stichting Binding. Dit is een partnerinitiatief van de gemeente, bibliotheek, vluchtelingenwerk 
en Stichting Lezen & Schrijven. Wij werken alleen met vrijwilligers en bieden ook een-op-een 
ondersteuning naast onze regionale functie als doorverwijzer.

Voor onze inwoners en deelnemers betekent dit dat zij direct na het inburgeren bij ons terecht 
kunnen ter verbetering van hun zelfredzaamheid en taalontwikkeling en ter bevordering van hun 
participatie. Wij faciliteren ook in het vinden van en begeleiden bij vrijwilligerswerk. We zijn er 
voor alle inwoners met een taalvraag. Als iemand nog bezig is met inburgeren bieden we (nog) 
geen een-op-een ondersteuning. Al onze ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers, wie 
bieden ook ondersteuning aan huis om taalachterstand bij kinderen te verminderen.

TaalHuis Wijk bij Duurstede 
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 5 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcafé

Contact: T  0343-47 30 75  – E  taalhuis@stichting-binding.nl  – W  http://stichting-binding.nl/

Wij faciliteren deelnemers ook in het vinden van 
     vrijwilligerswerk

Utrecht Wijk bij Duurstede

Ons doel is zoveel mogelijk mensen helpen met het leren van de Nederlandse taal. Je ziet 
mensen groeien door de conversatiegroepen: ze gaan meer meedoen en participeren in de 
samenleving. De gemeente Zeist vindt dit project heel belangrijk. Zij hebben er veel moeite voor 
gedaan om zoveel mogelijk mensen te vinden en door te verwijzen die willen deelnemen aan dit 
project. 

Coördinator Aziz Boudchichi: “Samen met andere partijen in Zeist hebben we de ondersteunende 
activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. In het taalhuis komen vraag en aanbod bij elkaar. 
Anderstaligen vinden het een heel positieve plek waar ze Nederlands kunnen spreken. Ze zijn blij 
dat ze de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. We bieden maatwerk. Zo hebben we 
laatst een slechtziende gekoppeld aan een vrijwilliger die veel van dit thema afweet. Iedereen die 
Nederlands wil leren spreken kan meedoen met het project. We hebben 7 conversatiegroepen 
met ongeveer tien deelnemers per groep. Daarnaast bieden we een-op-een taalles aan. Ook 
zijn we afgelopen jaar gestart met de pilot ‘multiculturele verhalentafels’ Die tafels worden 
goed bezocht, dus daar gaan we mee door. We geven ook formele taalles aan een groep niet-
inburgeringsplichtigen. Tot slot verwijzen we deelnemers door naar formeel onderwijs en andere 
vrijwilligersorganisaties.

Bibliotheek Idea
 - Begeleidt 80 anderstaligen
 - Beschikt over 14 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  030-6986569  – E  taalhuiszeist@ideacultuur.nl  – W  http://bibliotheek.ideacultuur.nl

Je ziet mensen groeien door de conversatiegroepen

Utrecht Zeist
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SamenSpraak Zeist wil anderstaligen de mogelijkheid bieden om beter Nederlands te leren 
spreken. Het is voor taalcoaches inspirerend om de anderstaligen te begeleiden. Voor de 
anderstaligen geeft dat meer mogelijkheden bij het zoeken naar (ander) werk. Ook verkleint het 
de kloof met anderen in de maatschappij, zodat ze zich meer thuis zullen voelen in ons land. 

Coördinator Ab van Amerongen : ”De anderstaligen die onze taalcoaches begeleiden hebben 
al een redelijke kennis van de Nederlandse taal. Onze werkwijze is meer op conversatiebasis 
waarbij het gaat om het vergroten van de taalvaardigheid. Met name het verduidelijken 
van woorden, begrippen en gezegdes en het vergroten van de woordkennis zijn belangrijke 
onderdelen van de begeleiding. Omdat de taalcoaches vaak een van de weinige contacten 
zijn met de Nederlandse samenleving kun je als coach vragen krijgen die verder gaan dan 
taalbegeleiding. Het is dan belangrijk om door te kunnen verwijzen naar andere instanties. 
Zo is er een goede samenwerking met VluchtelingenWerk Midden-Nederland en met collega-
organisaties. Hoewel een groot gedeelte van de taalvragers bestaat uit statushouders, kunnen 
ook anderstaligen die afkomstig zijn uit andere landen binnen en buiten de EU begeleid worden.” 
Om een goede match tussen taalaancoach en taalvrager te krijgen worden intakegesprekken 
gevoerd, zowel met aspirant-coaches als met taalvragers. De beste “kick” voor je motivatie is 
als na een geslaagde match op termijn resultaten gehaald worden waar zowel de coach als de 
taalvrager tevreden mee zijn!

Gilde Samenspraak Zeist
 - Begeleidt 80 anderstaligen
 - Beschikt over 14 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door en 1 betaalde 

parttimer en 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken                                  

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  030 6960371  – E  samenspraak@gildezeist.nl  – W  www.gildezeist.nl

Beter Nederlands leren spreken, dat is wat veel 
    anderstaligen willen!

Utrecht Zeist

De VrouwenTaalgroep Zeist is opgericht in 1975. VrouwenTaalgroep is dé ondersteunende 
taallesorganisatie voor en door vrouwen in Zeist. Onze vrijwilligsters geven één-op-één 
Nederlandse taalcoaching aan vrouwen uit de hele wereld. Laagdrempeligheid en persoonlijke 
aandacht zorgen ervoor dat we ook de vrouwen bereiken die nog niet deelnemen aan de 
maatschappij. We werken samen met andere vrijwillige taalaanbieders in Zeist.

De VrouwenTaalgroep probeert maatwerk te leveren en sluit aan bij de voorkennis van de 
vrouwen. Er wordt gevraagd wat zij zelf het liefst willen leren. Momenteel zijn er circa 65 
vrouwen gekoppeld aan vrijwilligers. De stuurgroep van de VrouwenTaalgroep (7 personen) 
coördineert de lessen, zorgt voor lesmateriaal, organiseert bijeenkomsten voor de lesgeefsters/
taalcoaches en lesneemsters en brengt iedere maand een Nieuwsbrief uit. Allen zijn vrijwilligers. 
Iedere lesgeefster wordt gekoppeld aan een van de stuurgroepleden, zodat zij een vast 
contactpersoon heeft waar zij altijd terecht kan voor vragen. Vaak komen zeer nuttige, sociale 
en dus waardevolle contacten tot stand die de anderstaligen een flinke opstap geven naar 
zelfredzaamheid dankzij de taal.

Vrouwen Taalgroep Zeist
 - Begeleidt 65 anderstalige vrouwen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  030 6914239  – E  vrouwentaalgroepzeist@gmail.com  – W  www.vrouwentaalgroepzeist.nl 

Mensen leggen waardevolle contacten die een opstap geven 
     naar zelfredzaamheid

Utrecht Zeist Vrouwen Taalgroep 
Zeist
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SamenSpraak is een van de vier hoofdactiviteiten van “‘t 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 
21 taalcoaches actief, die samen 32 cliënten helpen; 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.

Gilde de Bevelanden
 - Begeleidt 34 anderstaligen
 - Beschikt over 21 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft Samenspraak

Contact: T  0113 215090  – E  samenspraak@gildedebevelanden.nl  – W  www.gildedebevelanden.nl

Zowel anderstaligen als taalcoaches worden enthousiast en  
    gelukkig van SamenSpraak

Zeeland Goes

Bij SamenSpraak Walcheren helpen taalvrijwilligers jaarlijks ongeveer vijftig anderstaligen 
om beter Nederlands te spreken. Op de eerste maandagmiddag van de maand is er ook de 
Taalserre. Vrijwilligers en anderstaligen praten dan in groepjes over een thema. Ook kunnen er 
vragen gesteld worden aan de coördinator. In de maand december wordt er Sinterklaas gevierd 
met pakjes en gedichtjes.

Coördinator Floor van Kan: “In de afgelopen 12,5 jaar heb ik meer dan 200 vrijwilligers en 500 
anderstaligen aan elkaar gekoppeld. Een goede match maken is het belangrijkste werk, want je 
moet je natuurlijk wel goed voelen bij je Taalmaatje. Twee keer per jaar gaan we samen met Van 
Harte eten en dan wordt er gekookt door onze cursisten. In Middelburg en Vlissingen zijn twee 
Taalhuizen geopend. Het gevolg is dat ik veel aanvragen krijg voor een Taalmaatje en te weinig 
taalvrijwilligers heb, dit probleem doet zich vooral voor in Vlissingen. We zijn dus hard op zoek 
naar nog meer enthousiaste vrijwilligers!

Gilde SamenSpraak Walcheren
 - Begeleidt 57 anderstaligen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers 
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands kunnen spreken

 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  0118-411826  – E  wmvankan@hetnet.nl  – W  www.gildewalcheren.nl

Mensen vinden de Taalserre heel fijn, je leert er zoveel 
    nieuwe mensen kennen

Zeeland Walcheren
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De gemeente Reimerswaal heeft een taalproject voor anderstaligen met een uitkering 
die een inburgeringscursus hebben gevolgd. De groep 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 
deelnemers 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 
 - Beschikt over 12 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op anderstaligen die redelijk 
Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06 - 133 699 21  – E  hbouwman@zeelandnet.nl  – W  www.reimerswaal.nl 

Het doel is een bijdrage leveren aan de integratie samenleving

Zeeland Reimerswaal

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 al 11 jaar Nederlandse taalcoaching in groepen 
van 10-12 personen gegeven. Momenteel zijn er zo’n zestig 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 
aanbieden. De particuliere taalschool en het ROC zijn voor veel anderstaligen onbereikbaar 
geworden, omdat ze vaak een uitkering of een klein inkomen hebben. We hebben veel contact met 
het vrijwilligerssteunpunt en allerlei maatschappelijke organisaties. Dunya is al elf jaar bezig, we 
hebben zoveel enthousiaste vrijwilligers hier. De anderstaligen zijn heel blij met dit project. Eén 
van hen studeerde zelfs aan de Hogeschool Zeeland. Binnenkort starten we een taalcafé.” Janny 
is tot Vlissingse en Zeeuwse TaalHeld gekozen door de Stichting Lees en Schrijf.

Stichting Dunya
 - Bereikt 60 anderstaligen
 - Beschikt over 23 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen en 

taalcafé

Contact: T  06 - 40393034  – E  jannyberg@zeelandnet.nl  – W  www.stichtingdunya.nl 

We hebben veel contact met het vrijwilligerssteunpunt en 
    allerlei maatschappelijke organisaties

Zeeland Vlissingen
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Lezen en schrijven is van groot belang in onze samenleving. Bibliotheek Rijn en Venen is het 
kennisknooppunt op het gebied van taalvaardigheid bij laaggeletterden (NT1 en NT2) in de regio. 
We staan voor persoonlijke groei en daarmee voor het ontwikkelen van (media)wijsheid. 

In iedere vestiging is er een Taalhuisspreekuur. Iedereen die een taalvraag heeft kan er terecht. 
Alle (digi)taalvrijwilligers starten met de basistraining. In de Taaloefengroepen wordt vooral 
spreken en luisteren in kleine groepjes geoefend. Daarnaast zijn er individuele Taalvrijwilligers 
die een-op-een oefenen met de cursist bij de mensen thuis. Tijdens de Taal voor Thuis cursus 
leren ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld oefeningen met 
taalspelletjes of vragenstellen. Dit vergroot de betrokkenheid. Ze oefenen met het voeren van 
tienminutengesprekken, helpen bij huiswerk en werken aan thema’s waar hun kinderen mee 
bezig zijn. In de hele regio zijn leeskringen voor laaggeletterden. Wekelijks organiseert een 
taalvrijwilliger een (korte) wandeling voor anderstaligen. Op ongedwongen wijze praat men 
over van tevoren vastgestelde thema’s. Het taalcafé bestaat sinds 2015 en wordt iedere maand 
drukbezocht. Maandelijks is er een ander onderwerp. Dat kan een lezing zijn van een schrijver, 
maar ook thema’s als ‘Nieuwjaarswensen’ en ‘muziek’. “Het leuke is dat je bij iedereen wel 
iets bereikt. Je ziet dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen, deelnemen aan de maatschappij 
en hun leefruimte vergroten. Het project gaat van mond-tot-mond, waardoor we steeds meer 
aanmeldingen krijgen.”

Bibliotheek Rijn en Venen taalhuis
 - Begeleidt 171 anderstaligen
 - Beschikt over 54 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  0172- 475771  – E  taalvraag@bibliotheekrijnenvenen.nl  – W  www.bibliotheekrijnenvenen.nl/taalhuis

Gilde Alphen aan den Rijn biedt een-op-een taalbegeleiding aan ruim 110 anderstaligen. Iedere 
anderstalige die in de gemeente Alphen aan den Rijn woont en zelf telefonisch contact kan 
opnemen met de coördinatoren komt in aanmerking voor een taalcoach.

Coördinatoren Rida Molog, Hinke Logemann en Riekje Rensen: “We kijken goed naar de 
hulpvraag van de anderstalige. Sommigen willen aan het werk, anderen willen een praatje 
kunnen maken met de buurvrouw- of man of zelf boodschappen kunnen doen.” De drie 
coördinatoren zijn bij SamenSpraak begonnen toen zij stopten met werken. Rida en Riekje eerst 
als taalcoach, maar na enige tijd werden zij gevraagd om zich in te zetten als coördinator. Riekje 
heeft in het NT2-onderwijs gewerkt en Rida werkte in de gezondheidszorg. Hinke heeft altijd in 
het basisonderwijs gewerkt. “Alle drie vinden wij het belangrijk om maatschappelijk zinvol bezig 
te zijn. Als coördinatoren hebben wij een taakverdeling gemaakt. We zijn bij toerbeurt met twee 
coördinatoren bij de intake van anderstaligen en van vrijwilligers. Verder organiseert Riekje 
de trainingen via Het Begint met Taal en bijeenkomsten voor intervisie voor de taalcoaches en 
onderhoudt zij het contact met de bibliotheek. Hinke verzorgt de matches en de administratie 
daarvan en Rida ontfermt zich over de vervolggesprekken met de coaches en zorgt aan het eind 
van de rit dat de anderstalige een certificaat krijgt uitgereikt. Behalve trainingen en intervisie 
bieden wij de koppels ook 2 keer per jaar een educatieve bijeenkomst aan; een stadswandeling 
met gidsen van het Gilde en de nu al traditionele Sint-Nicolaas viering, met bezoek van de Sint en 
zijn Pieten.”

Gilde Alphen aan den Rijn
 - Begeleidt 130 anderstaligen
 - Beschikt over 120 vrijwilligers 
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  01772-242 232  – E  info@gildealphenaandenrijn.nl  – W  www.gildealphenaandenrijn

Je ziet dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en hun 
     leefruimte vergroten

We kijken goed naar de hulpvraag van de anderstalige

Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Zuid-Holland Alphen aan den Rijn
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Stichting Nieuwe Alphenaren heeft als doel om vluchtelingen met een status en Nederlanders 
samen te brengen. Ons doel is de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders 
op weg te helpen naar een snellere integratie in de Nederlandse samenleving. In Alphen aan 
den Rijn en omgeving zijn een groot aantal Syrische en Eritrese vluchtelingen komen wonen. Om 
deze ‘nieuwe Alphenaren’ een handje te helpen met de inburgering in Nederland, werd Stichting 
Nieuwe Alphenaren in 2016 opgericht. Wij proberen mensen samen te brengen om elkaar te 
helpen in de samenleving. 

De stichting werft vrijwilligers en koppelt deze aan statushouders die hulp zoeken. Ze gaan dan 
samen werken aan het leren omgaan met de Nederlandse maatschappij en gewoontes. Op dit 
moment heeft Nieuwe Alphenaren al meer dan 80 actieve koppels en dit zullen er in de loop van 
het jaar nog meer worden. De koppels geven een-op-een taalcoaching bij de statushouder thuis. 
Daarnaast organiseren we een aantal trainingen per jaar voor de vrijwilligers om te leren hoe zij 
hun ‘maatje’ het beste kunnen helpen. Ook krijgen zij materiaal en methodes per mail opgestuurd 
om gebruik van te maken.

Stichting Nieuwe Alphenaren
 - Begeleidt 112 anderstaligen
 - Beschikt over 105 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  0617290499  – E  kees.wenting@nieuwealphenaren.nl  – W  nieuwealphenaren.nl

Wij brengen mensen samen om elkaar te helpen in de samenleving

Zuid-Holland Alphen aan den Rijn

Met het Taalhuis Oostland heeft de bibliotheek de aanpak van laaggeletterdheid in haar 
programma verankerd. Het Taalhuis werkt met de Piëzomethodiek waarmee mensen 
maatschappelijk worden geactiveerd en taalondersteuning een middel is. Het Taalhuis is een 
plek waar mensen hun taal kunnen verbeteren, anderen kunnen ontmoeten en zich kunnen 
inzetten als vrijwilliger. Vanuit het Taalhuis wordt gekeken naar de vraag van mensen en 
geprobeerd daarop aan te sluiten, met de netwerkpartners binnen het sociaal domein. Iedereen 
is welkom bij het Taalhuis.

We hebben taalmaatjes voor mensen die hun Nederlands een-op-een willen verbeteren. 
Bij Taalontmoetingen begeleiden vrijwilligers in duo’s groepjes van tien deelnemers bij het 
verbeteren van hun Nederlands. Taalvrijwilligers begeleiden werknemers via Taal op het werk 
op de werklocatie in het beter spreken, begrijpen, lezen en schrijven van algemene- en werk 
gerelateerde Nederlandse taal. Bij Taalvisite lezen vrijwilligers 12 weken voor bij kinderen thuis 
in een taalarme omgeving, waarbij ook de ouders worden geactiveerd. Taal voor thuis is een 
programma van 20 weken voor ouders van kinderen op de basis-/peuterscholen in Pijnacker-
Nootdorp of Lansingerland. Het Taalcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die met taal 
bezig is. Je ziet mensen opbloeien die meedoen. Zo was er iemand die altijd afgezonderd op 
het schoolplein op haar kinderen stond te wachten. Zij zit nu in de groep voor inburgeraars die 
de inburgeringscursus niet gehaald hebben en inmiddels durft ze wel contact te maken op het 
schoolplein. Ook vrijwilligers kunnen zich beter inleven, er is meer begrip. Kortom een win-
winsituatie.”

Bibliotheek Oostland
 - Begeleidt 400 anderstaligen
 - Beschikt over 130 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 3 betaalde 

parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  06-53 61 58 76  – E  Taalhuis@bibliotheekoostland.nl   – W  www.bibliotheekoostland.nl

Iedereen is welkom bij het Taalhuis

Zuid-Holland Berkel en Rodenrijs
Bibliotheek 

Oostland Taalhuis
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De jonge stichting “Taalcoaching Capelle” heeft 55 vrijwilligers die zo’n 120 leerlingen op 
weg helpt naar een betere beheersing van de Nederlandse taal: dat doen we zowel in een-op-
een begeleiding als in conversatiegroepen. De ambitie is om de komende jaren, gelet op de 
maatschappelijke noodzaak, meer mensen te helpen met nog meer vrijwilligers.
 
Voorzitter Ruud de Groot: “Ik vind het, net als alle vrijwilligers binnen onze stichting, erg 
belangrijk dat mensen uit Capelle aan den IJssel, die onze taal beter willen leren kunnen rekenen 
op onze hulp. Nadrukkelijk betrek ik hier ook de laaggeletterden van Nederlandse komaf bij. Je 
investeert in andere mensen en je krijgt er zo ontzettend veel voor terug! “Coördinator Ria Hoes 
doet dit werk al jaren: “Ik vind het erg belangrijk dat wij door onze vrijwilligers en leerlingen 
helpen om de Capelse samenleving, juist in deze tijd, een meer menselijk gezicht te geven. Door 
ons werk ontstaan er nieuwe sociale netwerken die waardevol zijn. Ook zien we sneller in welke 
wijken er behoefte is aan ondersteuning, daar kunnen we op inspelen. Onze vrijwilligers geven 
individuele en groepstaalcoaching op 9 locaties. Hafiz Azzizi (oorspronkelijk uit Afghanistan) heeft 
bijvoorbeeld 1,5 jaar een-op-een taalcoaching gehad iedere maandagmorgen. Hij heeft vooral 
geleerd om beter te spreken. Nu gaat hij wekelijks naar een taalcafé in de bibliotheek om met 
anderen in een ongedwongen sfeer over uiteenlopende onderwerpen te praten en zo verder aan 
zijn taal te werken.

Stichting Taalcoaching Capelle
 - Begeleidt 120 anderstaligen
 - Beschikt over 120 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen 
 - geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  0644350934  – E  info@taalcoachingcapelle.nl  – W  www.taalcoachingcapelle.nl

Onze vrijwilligers en leerlingen geven de Capelse 
    samenleving een menselijker gezicht

Zuid-Holland Capelle aan den IJssel

Gilde SamenSpraak Delft biedt een-op-een taalcoaching aan 39 anderstaligen. Anderstaligen 
die het Nederlands op basisniveau spreken, kunnen deelnemen. De taalcoaching is vooral 
gericht op het spreken en oefenen van de Nederlandse taal en de uitbreiding van de 
woordenschat.

Coördinator Jos de Neve: “Het doel van dit taalproject is anderstaligen een stapje verder 
helpen bij het beheersen van de Nederlandse taal, zodat zij hun weg kunnen vinden in onze 
samenleving.  Een betere beheersing van de taal is zowel voor studie als voor het vinden van 
werk van grote betekenis.  Of, zoals de naam van uw organisatie al aangeeft: ‘het begint met 
taal’. Met veel enthousiasme wijden de vrijwilligers zich aan hun taak.  Beide partijen ervaren 
deze ontmoetingen als een verrijking.  Naast het Nederlands, leert men veel van elkaars 
cultuur.  De anderstaligen tonen zich dankbaar; er ontstaan vriendschappen. Na jaren hebben 
sommige vrijwilligers nog contact met hun vroegere taalmaatjes. Ikzelf vind het contact met veel 
verschillende mensen, taalcoaches en anderstaligen, uiterst boeiend.”

Gilde SamenSpraak Delft
 - Begeleidt 39 anderstaligen
 - Beschikt over 33 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  06 – 52415736  – E  gildesamenspraakdelft@gmail.com  – W  www.gildedelft.nl/samenspraak

Beide partijen ervaren deze ontmoetingen als een verrijking

Zuid-Holland Delft
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Delft voor Elkaar organiseert conversatielessen voor mannen en vrouwen uit Delft waarvan het 
Nederlands niet de moedertaal is. De taalcoaching is er op gericht om hun taalvaardigheid te 
verbeteren. Het beter beheersen van de Nederlandse taal draagt bij aan de zelfredzaamheid van 
mensen, doorbreekt sociaal isolement en kan er voor zorgen dat mensen het zelfvertrouwen en 
enthousiasme krijgen om actief mee te doen in de samenleving. Wekelijks wordt taalcoaching 
gegeven aan 11 groepen. Het niveau waarop Nederlands wordt gesproken verschilt per groep. 
De vrijwilligers begeleiden de groepen en zijn zeer gemotiveerd. We beginnen niet helemaal bij 
0. Taalcoaching in groepen is gericht op mensen die al een eerste taalcursus hebben afgerond 
maar hun taalvaardigheid willen verbeteren en graag meer willen leren. Daarnaast hebben de 
lessen ook een sociale functie doordat mensen kennismaken met Nederlandse samenleving

Sociaal werker Nawal Kadhim: “De bijeenkomsten zijn de enige mogelijkheid voor sommige 
vrouwen om naar buiten te komen en andere sociale contacten aan te gaan. Tijdens de lessen 
wordt ook aandacht besteed aan het bevorderen van de sociale contacten met elkaar of buren 
en medewijkbewoners. Door de lessen wordt de deelnemers de kans geboden om deel te nemen 
aan andere activiteiten binnen de wijkcentra of andere organisaties. Ook doorstroom naar 
vrijwilligerswerk of zelfs betaald werk wordt vergroot. Je ziet mensen echt opbloeien door de 
lessen, dat vind ik heel mooi en een succesvol resultaat.”

Participe Delft
 - Begeleidt 110 anderstaligen
 - Beschikt over 11 vrijwilligers 
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  015-7600200  – E  info@delftvoorelkaar.nl  – W  www.delftvooeelkaar.nl

Je ziet mensen echt opbloeien door de taalcoaching

Zuid-Holland Delft

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 300 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 met mensen uit allerlei landen. 
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, 
winkelmedewerkers...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 300 anderstaligen
 - Beschikt over 237 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 17 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die redelijk 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact:  T  070 - 3561281  – E  samenspraakdenhaag@gmail.com   – W  www.gildedenhaag.nl

Nu heb ik voldoende zelfvertrouwen om Nederlands te 
    spreken met bijna iedereen!

Zuid-Holland Den Haag
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Taal aan Zee is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie die in Den Haag educatief 
aanbod verzorgt voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere 
migranten of laaggeletterden. Het doel is de zelfredzaamheid van de deelnemers versterken 
en de drempel om mee te doen in de samenleving te verlagen. De taalcoaching wordt gegeven 
door getrainde vrijwilligers en is vaak maatwerk. In de wijken biedt Taal aan Zee een-op-een 
taalcoaching aan huis of in kleine groepjes in de buurt. Asielzoekers en vluchtelingen krijgen op 
de centrale locatie cursorisch les of individuele coaching naar een volgende stap in opleiding of 
(vrijwilligers)werk. Ook zijn er spreekgroepen en zijn er taalmaatjes met wie ze het spreken in 
de praktijk kunnen oefenen.

Directeur Ingrid Suasso: “Taal is ontzettend belangrijk. Het is zo langzamerhand bijna een cliché, 
maar het 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 betrokken vrijwilligers die plezier hebben in hun werk. Taal aan Zee 
bereikt kwetsbare anderstaligen die elders in Den Haag niet of onvoldoende bereikt worden. De 
gemeente Den Haag hecht veel belang aan ons werk en subsidieert daarom een groot deel van 
de organisatie.” Taal aan Zee zet zich als coördinator van het Haags Taalketenoverleg in voor een 
betere taalinfrastructuur en verzorgt trainingen voor vrijwilligers van andere organisaties.

Taal aan Zee
 - Begeleidt 1000 anderstaligen
 - Beschikt over 275 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 10 betaalde 

parttimers en 9 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  070 - 3456005  – E  info@taalaanzee.nl  – W  www.taalaanzee.nl

Taal is de sleutel tot participatie

Zuid-Holland Den Haag

Door Gilde Dordrecht wordt een-op-een taalbegeleiding gegeven aan gemiddeld 52 
anderstaligen. 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 SamenSpraak 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 
spreken 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 
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 35 anderstaligen 
 - Beschikt over 37 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak

Contact: T  078 - 61 43 749  – E  samenspraak@gilde-dordrecht.nl  – W  www.gilde-dordrecht.nl 

Het is belangrijk dat iedereen een plekje kan vinden in onze 
    maatschappij

Zuid-Holland Dordrecht
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We hebben informeel taalonderwijs voor allerlei niveaus. Gericht op basisvaardigheden, 
oefenen in de Nederlandse maatschappij en (financiële) zelfredzaamheid vergroten. Daarnaast 
richten we taalhuizen op. Mee Drechtsteden heeft taalmaatjes, taaloefengroepen en taalcafés 
met goed getrainde vrijwilligers. We werken samen met de bibliotheek en welzijns- en 
maatschappelijke organisaties als het Leger des Heils. Ik vind het heel erg belangrijk 
dat mensen plezier hebben in taal leren. Daarbij maakt het niet uit hoe oud iemand is, we 
begeleiden deelnemers van de wieg tot het graf. Ik ben altijd op zoek naar wat deelnemers en 
vrijwilligers nodig hebben, dan ga ik dat voor ze regelen. 

Coördinator Bo Aarsbergen: “De gemeente vindt het belangrijk dat formeel en informeel 
onderwijs elkaar versterken om zo de laaggeletterdheid terug te dringen. Ze ondersteunen 
de taalprojecten vanuit verschillende financiering. Moeilijk werk kunnen vinden kan 
bijvoorbeeld ook te maken hebben met een taalbarrière. Voor vrijwilligers betekent dit project 
dat ze professionaliseringstrainingen kunnen volgen. Zo hebben we verdiepingstrainingen 
georganiseerd over bijvoorbeeld klanken aanleren of geschikt taalmateriaal. Voor anderstaligen 
heeft het project verschillende doelen, bijvoorbeeld hun taal op peil houden na het 
inburgeringsexamen, voor statushouders dat ze extra meters kunnen maken, voor anderen dat ze 
hun leraren op school begrijpen, of gewoon omdat ze het heel gezellig vinden.“

MEE Drechtsteden
 - Begeleidt 350 anderstaligen
 - Beschikt over 60 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer en 6 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  06-52868578  – E  bo@lezenenschrijven.nl  – W  www.meedrechtsteden.nl 

Ook de gemeente ziet: formeel en informeel onderwijs 
    versterken elkaar

Zuid-Holland Dordrecht

De activiteit Internationaal Vrouwen Contact van Humanitas afd. Gorinchem e.o. bestaat al vele 
jaren. Deze taalondersteuning heeft als doel zelfredzaamheid en kansen in onze samenleving 
te vergroten. Taal is hierbij onmisbaar. Wekelijks komen er ongeveer 60 vrouwen naar deze 
vorm van taalondersteuning, op de maandag-, woensdag- en/of de vrijdagochtend. Iedereen is 
welkom. Elke ochtend zijn er twee groepen. Een twintigtal vrijwilligers zorgt ervoor dat alles 
goed verloopt. Het Nederlandse taalniveau is over het algemeen laag. 

Coördinator Dieuwke van Popta-Zwaan vertelt dat de groepslessen worden gegeven door 
leesvrouwen en worden ondersteunt door de gastvrouwen. De gastvrouwen zijn veelal oud-
deelnemers die onze taal al redelijk goed spreken. Zij zijn de beste ambassadeurs die je 
kunt hebben, nieuwe anderstaligen voelen zich gelijk op hun gemak. Vaak spreekt één van 
de gastvrouwen ook de taal van nieuwe deelnemers. Naast de ‘gewone’ groepen is er op 
de woensdagochtend een ‘discussiegroep’. In de discussiegroep worden onderwerpen als 
‘verkiezingen in Nederland’, maar ook bijvoorbeeld ‘de overgang’ besproken. De deelnemers zijn 
blij met deze activiteit en komen trouw langs. Sommigen wonen drie keer per week een groepsles 
bij. Voor veel vrouwen is dit het enige contact buiten hun gezin. Met uitzondering van Australië 
hebben we uit elk werelddeel deelnemers.

Humanitas Gorinchem
 - Begeleidt 60 vrouwen
 - Beschikt over 30 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06-3518661  – E  gorinchem@humanitas.nl  – W  www.humanitas.nl/gorinchem

Dankzij dit project hebben mensen een plek om naartoe te  
     gaan

Zuid-Holland Gorinchem
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Stichting Taalontmoeting is er voor alle anderstaligen. 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 wordt aan 85 deelnemers taalcoaching 
gegeven in tien groepen. Het predicaat is maatwerk. Als deelnemers snelle vorderingen 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 afgeroomd, de doelgroep waarvoor 
vergoedingen gelden wordt kleiner gemaakt, alles uit het oogpunt van kostenbesparing. De 
anderstalige maakt zijn eigen afweging en vooral vrouwen maar ook mannen besteden hun geld 
liever aan basisbehoeften dan aan eigen ontwikkeling. Een gezin in de bijstand kan ook moeilijk 
anders. Wij, zeventien vrijwilligers, zetten ons in om taalcoaching te geven. Wij vullen een leemte 
in en trekken niet alleen deelnemers uit onze eigen gemeente 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 135 anderstaligen 
 - Beschikt over 27 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  06 - 40916351 of 06 - 51620415  – E  taalontmoeting.gouda@hotmail.com 

Wij vullen een leemte in en trekken deelnemers aan uit het  
     hele Groene Hart

Zuid-Holland Gouda

Het doel van ons project is om de statushouders (of nieuwkomers) met voldoende bagage op 
weg te sturen naar het inburgeringsexamen. ‘Medelanders’ vormen een onderdeel binnen het 
Welzijnskwartier. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente. Wij ondersteunen het 
reguliere NT2-taalonderwijs dat onze statushouders volgen. Dit doen wij met enthousiaste 
taalvrijwilligers die zich inzetten om (dagelijks) taaloefengroepen te leiden. 

Het project zorgt ervoor dat we de statushouder/nieuwkomer activeren en motiveren, zodat 
ze tijdig kunnen inburgeren. Voor de anderstalige betekent het oefenen met taal een goede 
aanvulling op het reguliere NT2 taalonderwijs. Door ze onder te dompelen in de Nederlandse 
taal, zullen zij zich sneller thuis voelen in onze maatschappij. Voor de vrijwilliger betekent 
het dat zij een positieve bijdrage leveren aan het oefenen met een (vaak kwetsbare) groep. 
Zij maken gebruik van (o.a.) Spreektaal en merken dat de deelnemers het leuk vinden om te 
oefenen. Nathalie Walther: “We hebben verschillende groepen. Anderstaligen die nog niet 
gealfabetiseerd zijn kunnen in heel kleine groepjes bij ons oefenen, wanneer ze daarnaast op 
school alfabetiseringslessen krijgen. Ook hebben we groepen voor mensen die nog heel weinig 
Nederlands kennen en we hebben groepen voor mensen. Mensen kunnen een-op-een oefenen 
met taal in het digiTaalhuis van bibliotheek Hoornes in Katwijk. Met hen werken wij samen in 
het opleiden van de taalcoaches. Omdat al het materiaal daar voor handen is, adviseren wij onze 
taalcoaches daar af te spreken met hun taalleerder. In de praktijk komt het uiteraard ook voor dat 
taalcoaches elders oefenen met hun deelnemer.”

Welzijnskwartier Katwijk
 - Begeleidt 40 anderstaligen
 - Beschikt over 12 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching en 

taalcoaching in groepen

Contact: T  071-4033323  – E  nathaliewalther@welzijnskwartier.nl  – W  www.welzijnskwartier.nl 

Het oefenen met taal is een goede aanvulling op het   
     reguliere NT2-onderwijs

Zuid-Holland Katwijk
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Het Taalproject in Leerdam en Gorinchem helpt mensen met een taalachterstand om hun 
basisvaardigheden te verbeteren. Mensen leren beter Nederlands lezen, schrijven, spreken en 
luisteren. Dit gebeurt in kleine taalgroepen met vrijwilligers die cursisten begeleiden, of binnen 
de context van een sollicitatietraining, een cursus ICT-vaardigheden of een oudercursus gericht 
op het verbeteren van ouderbetrokkenheid. Het doel is dat mensen zelfredzamer worden en 
kunnen meedoen in de maatschappij. 

Voor veel mensen is het Taalproject de opstap geweest naar betaald werk. Voor de medewerkers 
van het Taalproject is het een grote drijfveer om te merken dat mensen dankzij het Taalproject 
steeds meer zelfvertrouwen krijgen en hun weg in de maatschappij kunnen vinden. Het 
Taalproject is in Leerdam en Gorinchem inmiddels een begrip. In 2016 waren 170 deelnemers 
wekelijks actief en gaven 50 vrijwilligers les in 25 taalgroepen. 85% van de deelnemers 
rondde het taaltraject van minimaal een half jaar in één keer af. Cursisten worden ingedeeld 
in taalgroepen op drie verschillende niveaus. Het Taalproject kiest voor nauwe samenwerking 
met ketenpartners. Die integrale aanpak leidt ertoe dat andere maatschappelijke organisaties 
verwijzen naar het Taalproject. In die zin heeft het Taalproject een verbindende rol in de 
samenleving en vergroot het netwerk van vrijwilligers en deelnemers. Daarnaast zijn de 
bibliotheken in Leerdam en Gorinchem betrokken bij het organiseren van taalcafés die onderdeel 
zijn van het Taalproject. Het gevarieerde aanbod van taallessen met de laagdrempelige aanpak 
maakt het Taalproject tot een uniek en succesvol initiatief in de regio.

Taalproject Leerdam
 - Begeleidt 170 anderstaligen
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde 

parttimer

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  0621702266  – E martijn@taalproject.nl  – W  www.taalproject.nl

Voor veel mensen is het Taalproject de opstap 
    geweest naar betaald werk

Zuid-Holland Leerdam

De Ekklesia Taalgroep geeft in een eerste fase taalcoaching aan vluchtelingen die in de Leidse 
noodopvang wachten op hun verblijfsvergunning. Wij gebruiken de methode ‘Spreektaal’ 
van Het Begint met Taal.  De aanpak kent drie vormen. Allereerst zijn er de wekelijkse 
conversatiegroepen. Daarnaast zijn er taalmaatjes. Tenslotte wordt het Nederlands geoefend 
tijdens de ‘Taalmaaltjes’ (samen koken).

Coördinator Ingrid Verrijdt: “Ons achterliggende doel is het bevorderen van het welzijn van de 
anderstalige. Concreet proberen we dat te bereiken door de taalvaardigheid en het netwerk 
van onze deelnemers te vergroten. We vinden het belangrijk dat onze deelnemers zich welkom 
voelen. We zetten in op een informele, gezellige sfeer. Er zijn altijd lekkere dingen bij de koffie 
en er is veel ruimte voor suggesties van onze deelnemers. Qua ambitie richt de Taalgroep zich 
op taalniveau A2. Iedereen kan meedoen, maar in eerst instantie richt ons programma zich 
op statushouders. We werken samen met een groot taalinstituut in Leiden. Aanvullend op hun 
onderwijs biedt ons programma de mogelijkheid om het Nederlands met Nederlanders in de 
praktijk te brengen. “Dit is een initiatief van de oecumenische Leidse Studenten Ekklesia. De 
groep taalcoaches is gemêleerd: van studenten tot senioren. Met het aanbod en materiaal van 
HetBegintMetTaal bieden we hen ondersteuning om hun coachingsvaardigheden te verfijnen en te 
verbeteren.

Ekklesia
 - Begeleidt 60 anderstaligen
 - Beschikt over 30 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 6 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching, 

taalcoaching in groepen en taalcafé

Contact: T  071-512.6265  – E  taalgroep@ekklesialeiden.nl  – W  www.projecten.ekklesialeiden.nl

We oefenen Nederlands tijdens Taalmaaltjes: 
    samen koken, eten en een restaurant-rollenspel

Zuid-Holland Leiden
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Het doel van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. 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 e.o. helpt 
momenteel 450 anderstaligen met hun Nederlands. Analfabeten en mensen die nog geen 
Nederlands spreken worden meestal doorverwezen naar o.a. Radius Welzijn maar heel soms 
kunnen wij ze ook helpen.

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 over gehouden 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 SamenSpraak Leiden 
 - Begeleidt 450 anderstaligen 
 - Beschikt over 413 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 6 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  071-512 37 15  – E  info@gildesamenspraakleiden.nl  – W  www.gildesamenspraakleiden.nl

We kweken veel wederzijds begrip in de samenleving

Zuid-Holland Leiden

Het project Taalontmoetingen koppelt anderstaligen aan vrijwilligers. Een uur per week 
spreken de koppels af. Daarnaast biedt Radius mogelijkheden voor nieuwe activiteiten voor 
anderstaligen, 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 64 anderstaligen met 64 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 mogelijkheid 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. Arbeidsintensief, 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 Welzijn
 - Begeleidt 64 anderstaligen
 - Beschikt over 64 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde 

parttimers en 2 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  071 - 707 42 00  – E  j.swart@radiuswelzijn.nl  – W  www.radiuswelzijn.nl 

De vrijwilligers dragen dit project met hart en ziel

Zuid-Holland Leiden
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Stichting Kreda werd opgericht in 2013 met als doel de kansen van migranten in de educatie 
te vergroten. Sindsdien hebben wij duizend volwassenen en kinderen geholpen hun weg in 
Nederland te vinden. Behalve arbeidsmigranten kunnen ook inburgeraars en niet werkenden bij 
ons Centrum voor Ontwikkeling en Educatie in Lisse terecht. 

Voorzitter Karolina Eckardt: Stichting Kreda zorgt voor het vergroten van het wederzijds begrip 
onder verschillende bevolkingsgroepen in de regio Bollenstreek. Wij organiseren hier veel 
sociale activiteiten. Andere lokale organisaties en gemeentes doen vaak een beroep op onze 
ervaring en expertise. Bij ons kunnen de anderstaligen niet alleen de nodige taalkennis opdoen, 
maar ook eigen ervaringen uitwisselen. De huiselijke sfeer helpt mensen zich te ontspannen en 
met elkaar kennis te maken. Zodoende helpt men elkaar op weg naar beter functioneren in de 
Nederlandse maatschappij. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij ons Nederlands leren. 
Ons taalaanbod omvat o.a. cursussen Nederlands op ERK-niveaus A0 t/m B2 die de deelnemers 
op staatsexamens NT2 programma II voorbereidt. Wij gebruiken gangbare lesmethodes die wij 
aanvullen met extra materialen zoals de boekjes van de Spreektaal. Alle taalcursussen hebben 
een duidelijke structuur en doel. In overleg met de deelnemer kan er een individueel plan worden 
gemaakt. Onze vrijwilligers kunnen hun talenten ontplooien door scholingen te volgen. Wij leren 
van elkaar en samen zorgen wij voor een goede toekomst van de bewoners van de Bollenstreek.”

Stichting Kreda 
 - Bereikt 200 anderstaligen
 - Beschikt over 40 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige 

coördinator

 - Focust op anderstaligen die een beetje 
Nederlands spreken

 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  0 657.64.20.23   – E info@kreda.nl   – W www.kreda.nl

Onze organisatie levert een grote bijdrage aan de lokale 
     samenleving

Zuid-Holland Lisse

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 70 anderstaligen vinden het contact met hun 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. Gedurende het hele inburgeringstraject krijgt iemand een 
taalcoach. 

“Wij ondersteunen vluchtelingen om te integreren in de Nederlandse 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 voor en inzicht in de problemen waar vluchtelingen mee 
worstelen.”

Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland – afdeling 
Westland (Naaldwijk)
 - Begeleidt circa 70 anderstaligen
 - Beschikt over 70 vrijwilligers 
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact: T  06-30193522  – E  mverkerk@vluchtelingenwerk.nl  – W  www.vluchtelingenwerkzuidwestnederland.nl

Vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking doen mee, 
    dat zorgt voor meer begrip

Zuid-Holland Naaldwijk
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Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van Bibliotheek Bollenstreek en de gemeentes 
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen. Iedereen die de 
Nederlandse taal (nog) niet goed beheerst, is bij ons welkom voor taalmaatjes, taalcafés en 
leeskringen. 

 “Het Taalhuis is de verzamelnaam van alle activiteiten voor anderstaligen en laaggeletterden in 
Bibliotheek Bollenstreek”, vertelt projectleider Eline de Visser. “We koppelen iemand die moeite 
heeft met lezen en schrijven bijvoorbeeld aan een taalmaatje, zodat ze samen kunnen oefenen. 
Ook organiseren we taalcafés waar anderstaligen elkaar ontmoeten en Nederlands met elkaar 
praten. Daarmee vergroten ze hun netwerk en taalvaardigheden en dat helpt hen verder in de 
maatschappij. In onze vestigingen hebben we veel boeken en materialen waarmee mensen hun 
lees- en schrijfvaardigheden kunnen verbeteren. Zo bezitten we een uitgebreide collectie boeken 
voor volwassenen op A2-niveau en een klein gedeelte op A1-niveau. Tijdens onze leeskringen 
bespreken we die boeken. Dat leidt vaak tot levendige discussies!”

Bibliotheek Bollenstreek
 - Begeleidt meer dan 200 anderstaligen en 

laaggeletterden  
 - Beschikt over 50 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde parttimer

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching 
en taalcafés

Contact: T  071 52 37 351  – E  taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl  – W  www.bibliotheekbollenstreek.nl

Levendige discussies in onze leeskringen

Zuid-Holland Noordwijkerhout
Bollenstreek

44 Taalvrijwilligers helpen anderstaligen met verschillende niveaus een-op-een met de 
ondersteuning van de Nederlandse taal. Elke maandag is er een SamenSpraakcafé bij Gilde 
Ridderkerk. Door spelletjes spelen, hardop lezen en gesprekjes voeren wordt Nederlands 
geoefend. Daar komen zo’n twintig mensen per bijeenkomst. Soms komen er sprekers langs die 
interessante 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 
vrijwilligersvacatures 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 47 anderstaligen
 - Beschikt over 44 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 vrijwillige coördinator

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  0180 - 39 60 59  – E  spg.ridderkerk@gmail.com  – W  www.gilderidderkerk.nl 

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

Zuid-Holland Ridderkerk
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Vrijwilligers ondersteunen vluchtelingen, migranten en andere anderstaligen in het eigen 
maken van de Nederlandse taal. Mijn drijfveer is de vluchtelingengemeenschap in Rijswijk 
ondersteunen zodat ze zich de taal eigen kunnen maken. De gemeente vindt dit project heel 
belangrijk met name om de sociale factor. Mensen kunnen meedoen met de activiteiten, aan 
hun taal werken en een netwerk opbouwen. Sommige vrijwilligers komen zelf uit de doelgroep, 
andere vrijwilligers willen er voor zorgen dat mensen een plekje veroveren in de maatschappij. 
Voor anderstaligen is het een extra activiteit naast de reguliere taallessen. Het motiveert ze 
meer omdat ze andere mensen ontmoeten en merken dat ze niet de enige zijn die het moeilijk 
vindt om de taal te leren. Voor een Afghaan is dat hetzelfde als voor een Italiaan.

We onderscheiden verschillende niveaus in de groepslessen die we geven. Iedereen doet 
van tevoren een test en wordt naar aanleiding daarvan ingedeeld in een groep: We hebben 
een beginnersgroep voor vluchtelingen en anderstaligen die niet gealfabetiseerd zijn; een 
beginnersgroep voor anderstaligen die al wat onderwijs hebben gehad en groepen 1 t/m 3 met 
ongeveer niveau A2-B1. Een kleine groep mensen is bezig met hun staatsexamen. Zij zijn erg 
gemotiveerd en krijgen examentraining in een aparte groep. Daarnaast zijn er 50 taalkoppels; 
veel mensen zitten in een lesgroep en in een taalkoppel.

Welzijn Rijswijk
 - Begeleidt 130 anderstaligen
 - Beschikt over 70 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 1 betaalde parttimer en 

1 vrijwillige coördinator

 - Focust op anderstaligen die een 
beetje Nederlands spreken

 - Geeft een-op-een taalcoaching 
en taalcoaching in groepen

Contact: T  070-757 92 00  – E  taallessen@welzijn-rijswijk.nl  – W  http://www.welzijn-rijswijk.nl/vluchtelingen-

migranten/

De gemeente vindt dit project heel belangrijk om de sociale  
     factor

Zuid-Holland Rijswijk

Bij Gilde Rotterdam kunnen anderstaligen, met minimaal NT2-niveau 1, hun Nederlandse 
spreekvaardigheid oefenen, een-op-een (SamenSpraak) of in een groepje van twee tot vijf 
personen (Converseren kun je Leren) of ondersteuning krijgen 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. 

Voormalig coördinator en adviseur 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 anderstalige eerst nog als iemand nieste: “Lang leven”, zoals hij 
gewend was in zijn moedertaal, tegenwoordig zegt hij: “Gezondheid!” “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 gewenst 
dat iemand wat onderwijservaring heeft.” SamenSpraak Rotterdam bundelt de krachten in 
Rotterdam met andere organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven, welzijnsorganisatie Zowel! 
en andere taalhulpaanbieders. Stichting Gilde Rotterdam is sinds 1 januari 2016 een zelfstandige 
stichting. Hierdoor is er ruimte voor nieuwe samenwerkingen met Stichting Nieuw Thuis 
Rotterdam en Taleninstituut Regina Coeli, waarbij Gilde het taalmaatjesprogramma verzorgt 
voor hoogopgeleide Syrische statushouders. Doel: versnelde integratie, binnen een half jaar het 
staatsexamen B1 behalen en een traject naar werk en/of opleiding.

Stichting Gilde Rotterdam
 - Begeleidt 519 anderstaligen
 - Beschikt over 342 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 6 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft taalcoaching in groepen en 

SamenSpraak

Contact: T  010-2038485  – E  taal@gilderotterdam.nl  – W  www.facebook.com/gilderotterdam

Je ziet veel ontwikkeling als je kijkt naar hoe 
    mensen zich voor en na het taaltraject kunnen redden

Zuid-Holland Rotterdam
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Ons doel is: mensen via informeel leren verder helpen in de maatschappij. Dat helpt 
mensen. Je ziet ze vooruitgaan. We bieden veel een-op-een taalcoaching en we hebben 15 
taalcoachgroepen. Er wordt dan in overleg gekeken wat de deelnemer wil leren. Dat zijn dus 
echt projecten op maat. 

Coördinator Erna ’t Hart: Iedereen uit Prins Alexander die wil deelnemen kan meedoen. De 
gebiedscommissie in Rotterdam is heel positief, we zijn ook betrokken bij het wekelijkse 
overleg met andere taalorganisaties in Prins Alexander. Ook als er iets is of niet goed gaat, 
denkt de commissie mee. De deelnemers zijn heel positief over het project, er zit progressie 
in en het voorziet in een belangrijk sociaal contact. Mensen komen de deur uit. Als we zien dat 
mensen meer willen stimuleren we ze ook om deel te nemen aan andere activiteiten van onze 
welzijnsorganisatie.”

Stichting Buurtwerk Alexander
 - Begeleidt 150 anderstaligen
 - Beschikt over 100 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde parttimers 

en 18 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching 

en taalcoaching in groepen

Contact: T  010-4553799  – E  erna.hart@buurtwerk.nl  – W  www.buurtwerk.nl

Dit taalproject voorziet in een belangrijk sociaal contact

Wij zijn begonnen met Nederlandse conversatielessen als reactie op een directe vraag van een 
van onze samenwerkingspartners, Zowel!, in het gebied Delfshaven in Rotterdam. Zij zagen dat 
bewoners van dit gebied behoefte hadden aan laagdrempelige conversatielessen, waarmee 
ze met elkaar in contact konden komen. Bij Stichting Hoedje van Papier zijn wij toen onder de 
projectnaam ‘TaalOnderonsjes’ begonnen met taalcoaching in groepen, gericht op spreken en 
luisteren. 

Inmiddels doen we dat niet alleen meer in Delfshaven, maar ook in andere gebieden van 
Rotterdam. Deelnemers en taalvrijwilligers zijn enthousiast. Onderling ontstaan mooie 
relaties en mensen ondernemen leuke dingen met elkaar. Zo schreef een taalvrijwilliger laatst 
bijvoorbeeld een sinterklaasgedicht voor de deelnemers van de groep en brachten de deelnemers 
bloemen mee voor de vrijwilligers als dank voor de taallessen. Coördinator Ancella de Heer: 
“Het sociale contact is voor ons minstens zo belangrijk als het leren van de taal. Het doel van 
onze conversatielessen is dus tweeledig. Om die reden wijzen we niemand af. We proberen altijd 
te improviseren als iemand een laag taalniveau heeft, zodat die persoon toch mee kan doen en 
iets kan leren. Deelnemers zijn dankbaar voor de inzet van de taalvrijwilligers. Dankzij dit fijne 
sociale contact gaan deelnemers met meer vertrouwen het gesprek aan met de gemeente, de 
belastingdienst of op de school van de kinderen. Daar doen we het voor!”

Stichting Hoedje van Papier
 - Begeleidt 300 anderstaligen
 - Beschikt over 25 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde parttimers

 - Focust op mensen die een beetje 
Nederlands spreken en begrijpen

 - Geeft taalcoaching in groepen

Contact: T  010-422 25 06  – E  info@stichtinghoedjevanpapier.nl  – W  www.stichtinghoedjevanpapier.nl

Het  sociale contact is voor ons minstens zo belangrijk als het 
     leren van de taal

Zuid-Holland Rotterdam Zuid-Holland Rotterdam
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Het project Taal op Maat is onderdeel van Vluchtelingenwerk in Schiedam en bestaat al bijna 11 
jaar. Taal op Maat bemiddelt tussen volwassenen die Nederlands willen leren en vrijwilligers 
die hen daarbij willen helpen, de taalcoaches. De deelnemers zijn vluchtelingen of reguliere 
migranten van buiten de EU die in Schiedam wonen. Veel van hen zijn verplicht te slagen voor 
het inburgeringsexamen, maar dat geldt niet voor allemaal. Ze kunnen hoogopgeleid zijn, of 
analfabeet en alles daartussenin. Taal op Maat wil zoveel mogelijk mensen van een taalcoach 
voorzien. Voor een deelnemer is de waarde van een taalcoach enorm!

Bijna altijd gaat het om extra oefenen met vooral spreekvaardigheid en praten de taalkoppels 
over alledaagse dingen. Soms wordt er uit een boek gewerkt. Een afspraak tussen een deelnemer 
en taalcoach duurt wekelijks zo’n anderhalf uur. Dat gebeurt meestal bij de deelnemer thuis, in 
de bibliotheek of elders. Het lesmoment wordt in onderling overleg afgesproken. Als deelnemer 
en taalcoach daar zin in hebben, kunnen ze ook op pad gaan naar de markt, naar de open-
monumentendag enzovoorts. Dan ben je immers ook met taal bezig! Een taalcoachingstraject 
duurt in principe één jaar. Daarna is Taal op Maat altijd erg blij als de taalcoach een nieuwe 
deelnemer wil begeleiden. Het contact tussen de taalcoach en de deelnemer is vaak zeer 
waardevol. De deelnemer krijgt de kans om zijn/haar Nederlands te verbeteren. Voor beiden geldt 
dat er op een leuke manier kennis wordt gemaakt met nieuwe mensen en een andere cultuur.

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland- afdeling 
Schiedam (Vlaardingen)
 - Begeleidt 44 anderstaligen
 - Beschikt over 51 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde parttimers 

en 3 vrijwillige coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching

Contact : T  010-4700330  – E  hdenhertog@vluchtelingenwerk.nl  – W  http://www.vluchtelingenwerkmaasdelta.nl/

Voor een deelnemer is de waarde van een taalcoach enorm!

Zuid-Holland Schiedam

Gilde SamenSpraak is een onderdeel van de Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer. Het is 
een taal- en integratieproject. Gilde SamenSpraak koppelt Nederlandstalige vrijwilligers aan 
anderstaligen. Gilde SamenSpraak biedt een-op-een taalcoaching aan ruim 300 anderstaligen 
per jaar. Daarnaast is er 3x per maand op donderdag een vrij toegankelijk PraatHuis.

Bij Gilde SamenSpraak gaat het om communicatie: onze vrijwilligers geven geen les. Vanuit 
Gilde SamenSpraak Zoetermeer worden jaarlijks tegen de 300 anderstaligen door circa 200 
taalbegeleiders wekelijks ondersteund bij het zich eigen maken van de Nederlandse taal. De 
vrijwilligers helpen bij het leren lezen, schrijven, begrijpen en communiceren of met huiswerk 
voor het 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 activiteiten 
ondernomen. Onze ervaring is dat er vriendschappen ontstaan en ook dat anderstaligen hun 
vrienden vertellen over Gilde SamenSpraak en het PraatHuis. Het PraatHuis biedt een extra 
mogelijkheid om 3x per maand de Nederlandse taal te oefenen in een relaxte sfeer. Vrijwilligers 
van Gilde SamenSpraak organiseren en begeleiden deze activiteit. Alle activiteiten van Gilde 
SamenSpraak worden geïnitieerd en aangestuurd door een centraal team van coördinatoren, 
waarbij elk teamlid een eigen takenpakket heeft. Het team is gehuisvest in de Hoofdbibliotheek 
van Zoetermeer en werkt nauw samen met de overige aanbieders van taal voor anderstaligen. 
Ook zijn er contacten met de plaatselijke overheid, waar onze begeleiding van anderstaligen al 
vele jaren zeer gewaardeerd wordt.

Gilde SamenSpraak Zoetermeer;
 - Begeleidt 300 anderstaligen
 - Beschikt over 200 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 vrijwillige 

coördinatoren

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft SamenSpraak en taalcafé

Contact: T  0617469128  – E  gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

– W  www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl/gilde-samenspraak/

Er ontstaan vriendschappen en anderstaligen vertellen hun
     vrienden vertellen over Gilde SamenSpraak

Zuid-Holland Zoetermeer
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Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie in Zoetermeer die samen met 
vele faciliterende én lerende vrijwilligers andere mensen ondersteuning biedt richting werk, 
opleiding of een andere rol. Stichting Piëzo heeft hiervoor een 5 stappen-methodiek ontwikkeld 
(www.piezomethodiek.nl), waarmee deelnemers zich vanaf verschillende niveaus kunnen 
ontwikkelen.

Binnen deze methodiek wordt informele Nederlandse taalondersteuning geboden: via een-
op-een taalontmoetingen, 70 taalcoachgroepen van 10-15 deelnemers op de Piëzolocaties, 
taalondersteuning in de ouderkamers op 6 scholen en taal- en rekenondersteuning aan 
deelnemers van de Entree (MBO1) opleiding. Vrijwillige bezoekmannen- en vrouwen, die kennis 
hebben van een specifieke taal en cultuur, slaan eerst een brug tussen de anderstalige en de 
vrijwilliger zodat de hulpvraag duidelijk wordt. Piëzo zet daarbij in op eigen talent van mensen, 
terwijl ze tegelijkertijd werken aan vaardigheden die minder ontwikkeld zijn. Zo bouwen ze aan 
hun hun zelfvertrouwen en sociale netwerk in de wijk. Naast taallessen kunnen deelnemers 
vrijwilligerswerk doen. Zo is een vrouw die taallessen volgde nu gastvrouw bij kooklessen aan 
wijkbewoners. Zij kan haar Nederlands in de praktijk verbeteren, terwijl zij haar talent ‘een 
goede gastvrouw zijn’ inzet. Samen werken we aan wederzijds begrip en verbinding tussen én 
met mensen. Een deelnemer zei: “De lessen bij Piëzo hebben mijn wereld open gemaakt”. Het 
overzicht van de projecten én het leren van elkaar binnen het samenwerkingsverband van ‘Het 
Begint met Taal’ is daarbij heel belangrijk!
  

Stichting Piëzo
 - Begeleidt 1500 anderstaligen
 - Beschikt over 70 vrijwilligers
 - Wordt georganiseerd door 2 betaalde parttimers

 - Focust op alle anderstaligen
 - Geeft een-op-een taalcoaching 

en taalcoaching in groepen

Contact: T  079-331 27 63  – E  info@stichtingpiezo.nl  – W www.stichtingpiezo.nl

Als je in een ander land woont is taal de sleutel tot ontwikkeling

Zuid-Holland Zoetermeer
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