
 

Taalcoaching vergroot je wereld 
meerjarenbeleidsplan van 2017 tot 2020 

 

1. Inleiding 

Meedoen begint met taal. Voor zo’n 600.000 anderstaligen in Nederland is dat een uitdaging. Ze 

spreken de taal nog niet goed en kennen weinig mensen om hun Nederlands mee te oefenen. 

Tienduizenden taalvrijwilligers en anderstaligen gaan wekelijks met elkaar in gesprek. Ze ontmoeten 

elkaar en oefenen bijvoorbeeld 10-minutengesprekjes op school of een sollicitatiegesprek. Ook maken 

ze samen uitstapjes naar de markt of sportvereniging. Taalcoaching in de praktijk levert mooie 

resultaten op: anderstaligen verbeteren hun taal, krijgen meer zelfvertrouwen en doen sneller mee. 

Taalcoaching verbindt: er ontstaan ook bijzondere vriendschappen tussen mensen. 

Het Begint met Taal versterkt taalvrijwilligersorganisaties in verschillende fases bij het slim organiseren 

van taalcoaching. Nieuwe initiatieven kunnen op die manier gelijk aan de slag, ervaren organisaties 

kunnen groeien en methodes die lokaal goed werken rollen wij landelijk uit. Zo leren we van elkaar en 

wordt taalcoaching nóg effectiever.  

Aan de ruim 500 coördinatoren die bij de taalvrijwilligersorganisaties werken bieden we materialen, 

trainingen, advies en kennis. Voor coördinatoren en voor hun vrijwilligers. Coördinatoren zijn de 

onmisbare schakel in taalcoaching, zij koppelen taalvrijwilligers en anderstaligen. We brengen hun kennis 

bijeen en maken die beschikbaar voor andere coördinatoren. Zodat elke week weer tienduizenden 

vrijwilligers en anderstaligen met elkaar in gesprek kunnen gaan over het dagelijks (samen)leven. Daar 

plukken anderstaligen, vrijwilligers, coördinatoren, gemeentes en de hele maatschappij de vruchten van.  
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2. Doelstelling 

 

Doelstelling 

Het Begint met Taal heeft als doelstelling om in 2020 het belangrijkste platform voor effectieve & kwalitatieve 

taalcoaching aan anderstaligen voor vrijwilligersorganisaties, beleidsmakers en taalvrijwilligers te zijn.  

 

Concreet betekent dit dat we de volgende vier speerpunten hebben: 

1. Onze toegevoegde waarde (uit)vergroten: kwaliteit en impact 

In 2020 weten lokale taalvrijwilligersorganisaties dat onze dienstverlening de kwaliteit van hun 

taalcoaching verbetert. Ons netwerk is vergroot en onze diensten uitgebreid en verbeterd. De 

toegevoegde waarde van kwalitatieve taalcoaching is bekend(er) bij onze belangrijkste 

belanghebbenden. Landelijke partners, zoals de overheid, fondsen en samenwerkingspartners, kennen 

ons en betrekken ons bij relevante ontwikkelingen. Onze strategie: slim samenwerken met andere 

partners en onszelf sterk profileren op waar wij goed in zijn. 

 

2. Zichtbaarheid vergroten door strategische samenwerking 

In 2020 kennen onze belangrijkste belanghebbenden (taalvrijwilligers, taalaanbieders en beleidsmakers 

volwasseneneducatie, participatie, integratie) de toegevoegde waarde van taalcoaching en hebben wij 

duurzame partnerships met belangrijke samenwerkingspartners. Onze focus ligt daarbij op online 

communicatie. 

 

3. Financiële basis versterken 

In 2020 hebben we een duurzamer financieringsmodel. Eind 2017 weten we wat een realistische 

bijdrage is die we van lokaal, van fondsen, van bedrijven en van samenwerkingspartners kunnen 

verwachten. We hebben partnerships met bedrijven en zoeken naar nieuwe 

financieringsmogelijkheden. 

 

4. Aanbod verbeteren en uitbreiden 

We breiden ons aanbod verder uit en innoveren continu. In 2020 hebben we meer praktijkgerichte 

(online) producten & diensten ontwikkeld, zoals e-coaching voor taalvrijwilligers en is SpreekTaal 

gedigitaliseerd. Ook hebben we een aanbod voor coördinatoren en jongeren ontwikkeld (taal & 

toekomst).  
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3.  Organisatiestructuur bureau HBT 
 

Organisatie  

Het beleid wordt bepaald door het bestuur. Het dagelijks team voert het beleid uit en verdeelt de taken 

onderling op basis van het vastgestelde beleid.  

 

Bestuur  

Het bestuur van Het Begint met Taal is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Alle bestuursleden voeren hun 

functie vrijwillig uit, enkel onkosten zoals reiskosten worden vergoed. De belangrijkste taken van het bestuur 

zijn: 

-          Bepalen van het algemeen beleid.  

-          Toezicht houden op het dagelijks beleid. 

-          Vaststellen jaaroverzichten. 

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De directeur is bij deze vergaderingen aanwezig. 

 

Bureau  

Het bureau voert het beleid van Het Begint met Taal uit. Het team bestaat uit: een directeur (0,88 fte), een 

projectleider (1 fte), een projectmedewerker (0,88 fte), een relatiebeheerder (0,22 fte) en een administratief 

medewerker (0,66 fte). Alle medewerkers zijn ingeschaald aan de hand van de CAO Welzijn en Maatschappelijke 

dienstverlening. 

 

Ambassadeurs 

Het Begint met Taal heeft enkele ambassadeurs: deze hebben in feite geen bevoegdheid ten aanzien van de 

stichting, maar hebben een PR-versterkende functie. 

 

ANBI 

HBT is een stichting zonder winstoogmerk, de stichting heeft een ANBI status en wil deze behouden.  

  

NOV 

HBT is lid van het NOV. Met dit lidmaatschap zijn de aangesloten organisaties die zich voor 100% op 

taalcoaching richten, ook automatisch aangesloten bij het NOV.  

 

 

Utrecht, 23 februari 2018 
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