
 

 
Het Begint met Taal 
Landelijk platform voor taalcoaching 
aan anderstaligen 

Blendin  
Landelijk platform waar Nederlandse locals en 
nieuwkomers in contact kunnen komen met 
elkaar. 
 

 
Wat vinden wij belangrijk? 
Meedoen in de samenleving begint met taal. Meer dan 
600.000 migranten doen door onvoldoende taalkennis 
niet mee in onze samenleving. Taalcoaching is een 
effectieve methode voor taalontwikkeling en integratie, 
blijkt o.a. uit onderzoek. Een vrijwilliger wordt 
gedurende een jaar gekoppeld aan (een groepje) 
anderstaligen en oefent wekelijks de taal. Dankzij 
taalcoaching verbeteren migranten hun taal, krijgen ze 
meer zelfvertrouwen én worden ze sneller wegwijs in 
onze samenleving.  
Het Begint met Taal versterkt ruim 161 aangesloten 
vrijwilligersorganisaties in het land bij het slim 
organiseren van taalcoaching. Ons doel: vrijwillige 
taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, 
zodat alle anderstaligen mee kunnen doen in onze 
samenleving. 
 

Wat vinden wij belangrijk? 
Een leven opbouwen in een nieuw land begint met 
contacten maken met de mensen om je heen. Uit 
onderzoek van o.a. eenvandaag blijkt dat de 
eenzaamheid onder nieuwkomers (vluchtelingen) 
enorm hoog is. Maar liefst 49% van de nieuwkomers 
laat weten eenzaam te zijn. Nieuwkomers blijken 
moeite te hebben echt contact te maken met 
Nederlanders. Jongeren komen moeilijk in contact met 
leeftijdgenoten omdat Nederlandse vrijwilligers vaak 
ouder zijn.  
Blendin maakt door middel van een online platform, 
het gemakkelijk voor nieuwkomers en Nederlanders in 
contact te komen met elkaar op basis van gelijke 
interesses, leeftijd en woonplaats. Ons doel: zoveel 
mogelijk nieuwkomers en Nederlanders in contact 
brengen met elkaar om zo het groeiende gat tussen 
deze twee gesegregeerde groepen te verkleinen.  

Voor wie? 
Het Begint met Taal richt zich op vrijwilligersorganisaties 
die de participatie van anderstaligen willen verbeteren 
met taalcoaching, d.w.z. mensen die Nederlands als 
tweede taal leren (asielzoekers, vluchtelingen, 
gastarbeiders, inburgeraars, gezinsmigranten, 
arbeidsmigranten) en door gebrek aan taalkennis niet 
meedoen. 
 

Voor wie? 
Blendin richt zich allereerst op nieuwkomers 
(asielzoekers, vluchtelingen, gastarbeiders, 
inburgeraars, gezinsmigranten, arbeidsmigranten) die 
opzoek zijn naar aansluiting bij de Nederlanders om 
hen heen. Daarnaast richt Blendin zich op 
Nederlanders die geen tijd/interesse hebben in 
langdurig vrijwilligerswerk maar wel graag een steentje 
willen bijdragen door met nieuwkomers te Blenden 
(ontmoeten). 

Waar? 
Het Begint met Taal heeft op dit moment 161 lokale 
partners. Haar doelstelling is om overal waar behoefte is 
aan taalcoaching een lokaal initiatief op te zetten dan 
wel te ondersteunen bij effectieve taalcoaching.  
 

Waar? 
Blendin heeft op dit moment 3000 actieve gebruikers 
op het platform. De grootste groep komt vooralsnog 
uit de Randstad, maar er zijn ook al meerdere 
ontmoetingen tot stand gekomen in de rest van het 
land, van Groningen tot Maastricht. 
 

Wanneer is de missie bereikt? 
Zolang er vrijwilligersorganisaties zijn die taalcoaching 
organiseren om migranten te laten participeren in onze 
samenleving én behoefte hebben aan een landelijk 
platform, blijft Het Begint met Taal zich inzetten.  
 

Wanneer is de missie bereikt? 
Blendin streeft ernaar om een landelijk fenomeen te 
worden zodat ‘Blenden’ (het ontmoeten van een 
nieuwkomer) een werkwoord wordt. Dit om het sociale 
gat tussen Nederlanders en nieuwkomers te 
overbruggen. 

Wat zijn onze doelstellingen? 
Het Begint met Taal heeft vier speerpunten: 
1. Adviseren en kennis delen over hoe je taalcoaching 

slim en effectief organiseert en 
vrijwilligersmanagement inzet. 

2. Iedere anderstalige die niet goed kan meedoen 
taalcoaching bieden via een taalvrijwilliger bieden 
(een-op-een of in groepsverband). 

Wat zijn onze doelstellingen? 
Blendin heeft de volgende doelstellingen: 

1. Nieuwkomers een platform bieden hun leven 
en netwerk in Nederland op te bouwen.  

2. Nederlanders stimuleren om nieuwkomers te 
ontmoeten door dit zo laagdrempelig mogelijk 
te maken.  

 



 

3. Actief werken aan het overal beschikbaar maken van 
taalcoaching. 

4. Zoveel mogelijk mensen er landelijk en lokaal van 
bewust maken dat 600.000 anderstaligen niet mee 
doen en taalcoaching een belangrijke oplossing is. 
We vragen aandacht voor taalcoaching bij politiek 
en overheid.  

3. Actief werken aan het overal beschikbaar 
maken van de mogelijkheid om te ‘Blenden’. 

4. Zoveel mogelijk mensen bewust maken dat 
iedereen op een makkelijke, leuke, gratis, en 
niet tijdrovende manier zijn steentje kan 
bijdragen en dat dit vaak juist voor de 
Nederlanders leerzame ervaringen zijn.  

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

Meer weten? 
Neem contact op via: 
Stichting Blendin 
Weteringstraat 36, 1017 SP Amsterdam 
06-19978114 
info@blendinnow.nl 
www.blendinnow.nl  
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