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vrijwillige naaidocent

Mona, geboren in Egypte:

Ik woon 6 jaar in Nederland.
Mijn man is overleden.
Ik zorg voor mijn dochter van 8.
Naar school brengen, naar clubs,
naar lessen.

Ik heb Nederlandse les gehad. En ben
begonnen met vrijwilligerswerk.
Ik geef naailes in het buurthuis.



Waarom vrijwilligerswerk doen?

• Nederlands oefenen in praktijk 

• ná of tijdens taaltraject

• vereist: min. A2 niveau

• andere redenen: iets doen, 
mensen leren kennen, 
ervaring opdoen



Waarom traject naar vrijwilligerswerk 
aanbieden?

Gat in aanbod van:

• taalorganisaties 

Mona kreeg taalles, geen hulp om vrijwilliger te worden

• vrijwilligersorganisaties 

Mona kwam in buurthuis, niet gevraagd als vrijwilliger

• vrijwilligerscentrales

Mona kende vrijwilligerscentrale niet, begreep 
advertentie niet



Advertenties niet 
kunnen begrijpen…



Traject

• Training  Vooruit naar Vrijwilligerswerk

- 5 groepsbijeenkomsten

• Bemiddeling naar vrijwilligerswerk 

- individueel

• Nazorg  (t/m 6 maanden na bemiddeling)

- 2 groepsbijeenkomsten & individueel



Traject 

Werving van deelnemers via:

• Taalkoppels

• Taalgroepen (inburgering, buurthuizen)

• Verwijzers (maatschappelijk werk, huisartsen, etc.)



Stap 1: Wat vind je leuk?



Stap 2: nadenken over vrijwilliger-zijn

Vrijwilliger 
Cursist / 

deelnemer



Participatieladder



Stap 2: Nadenken over vrijwilliger-zijn

Casussen: stel je voor dat…



Diversiteit laten zien: 

- foto’s 

Stap 3: Welk vrijwilligerswerk wil je?



Diversiteit laten zien: 

- excursies 

Stap 3: Welk vrijwilligerswerk wil je?



een reëel beeld schetsen…:

zorg: geen verzorging

administratie: goed Nederlands

kinderen: weinig vrijwilligerswerk 

Stap 3: Welk vrijwilligerswerk wil je?



Stap 4: Vrijwilligerswerk vinden

Serhan helpt bij de koffieochtend in 
het verzorgingshuis. 
Hieronder zie je haar taken. Wat moet 
ze doen?

Nederlandse woorden leren



Stap 4: 
vrijwilligers-
werk vinden

Vacatures lezen



Stap 4: vrijwilligerswerk vinden

• Welk dagdeel?

• Welke wijk?

• Hoe er naar toe?

Nadenken over de randvoorwaarden:



Stap 4: vrijwilligerswerk vinden

Oefenen met een gesprek

Vragen bedenken 

die gesteld kunnen 
worden 

& antwoord geven

Zelf vragen bedenken die 
je kunt stellen



Stap 5: bemiddelen naar vrijwilligerswerk

• Zelf vacatures zoeken / 
afspraken maken etc.

• Of: via vrijwilligerscentrale

Je rol als begeleider: 
er bij blijven, zelf laten doen, 
meegaan, 
contact met organisaties over 
afspraken



Stap 6: nazorg

‘U heeft gereageerd op een vacature van medewerker tussenschoolse opvang. Deze vacature 

valt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Zwagerman. Echter, mevrouw Zwagerman 

heeft haar taken tijdelijk neergelegd i.v.m. zwangerschapsverlof. Haar werkzaamheden 

worden waargenomen door mevrouw Rietveld. U kunt haar benaderen via ons secretariaat: 

020-3202710’  

Reageren op emails



Stap 6: nazorg

Valkuilen bij bemiddeling:

• Vrijwilligerswerk waar geen NL 
wordt gesproken

• verkeerd tijdstip, te ver weg

• 1 op 1, bij iemand thuis

• 1-malig vrijwilligerswerk (klus)



Stap 7: Werken als vrijwilliger

Nog 2 groepsbijeenkomsten
Casussen: stel je voor dat…



Stap 7: Werken als vrijwilliger

Casussen: 

• Randvoorwaarden 
(reiskosten)

• Grenzen stellen

• Omgaan met feedback van 
leidinggevende

• Samenwerken met collega’s



Resultaten
75 % van deelnemers 
start met vrijwilligerswerk

Aan de slag bij: 
• buurthuis
• overblijf
• zorg
• buurtrestaurant 
• moestuin
• 2e-handskledingwinkel
• opknappen gereedschap 
en nog veel meer! 

Tevreden deelnemers!



Vrijwillige gastvrouw

Sana, geboren in Marokko

Ik doe mee aan de inburgeringscursus. 
Eén examen heb ik gehaald.

Ik werk als vrijwilliger in de buurtkamer. 
Bewoners maken een mozaïek. Ik zorg 
voor de koffie. 

Ik oefen mijn Nederlands. Mijn droom is 
om in de kinderopvang te werken. 
Daarvoor moet ik beter Nederlands 
spreken.



Wat is er nodig?

• Werkboek + Handleiding 
via Het Begint met Taal

• pro-actieve houding & 
enthousiasme!

Als groepstraject of voor 
taalkoppels te gebruiken.




