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Wij vinden dat het hier nog mooier wordt als alle 
600.000 anderstaligen met een taalvraag mee 
kunnen doen. Daarom versterkten wij in 2018 
ruim 165 taalvrijwilligersorganisaties op zo’n 386 
locaties in alle fases van hun bestaan. Wekelijks 
gingen 16.069 taalvrijwilligers en 31.991 anders-
taligen met elkaar in gesprek, dankzij de inzet van 
616 coördinatoren. Nieuwe initiatieven gingen op 
die manier gelijk aan de slag, ervaren organisaties 
groeiden en programma’s die lokaal goed werkten 
rolden wij landelijk uit. Zo leerden we van elkaar en 
werd taalcoaching nóg effectiever en zichtbaarder. 
Al 10 jaar samen sterk! 

“De grenzen van je  
taal zijn de grenzen  

van je wereld.” 

Nafiss Nia, 
dichter



werden door Het 
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ondersteund
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Hoogte-
punten

Tool voor Taalcoaching 

Op 24 mei lanceerden we de Tool voor Taalcoaching 
(ToTa), hét interactieve systeem met een uitgebreide  
elearning, evaluatietools en handige registratie
mogelijkheden. Zodat taalcoaching nog leuker wordt 
voor de taalkoppels, minder tijd kost, meer oplevert en 
het resultaat écht zichtbaar is.

‘Leve de coördinator’ viering met 
Koningin Máxima

Op 27 maart 2018 vierden wij ons 10jarig 
jubileum met honderden coördinatoren, 
taalkoppels én Koningin Máxima! Op deze 
feestelijke dag werden alle coördinatoren 
in het zonnetje gezet. Media in zowel  
binnen als buitenland berichtten over 
deze dag: van SBS Shownieuws, Tijd voor 
Max, Radio 1 en Blauwbloed, tot aan de 
Daily mail en Paris Match. 

In 2018 ...

gingen met elkaar  
in gesprek

Hallo
Hoi
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taalcoaching
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Onze hoogtepunten in 2018!



Popup Winkel 
‘Wil jij met mij in gesprek?’

Met dank aan de Somalische tassenontwerper  
Omar Munie hadden we in november 2018 
een eigen PopupWinkel! Tijdens de landelijke 
campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’riepen wij 
iedereen op om met de duizenden Beza’s,  
Mohanads, Erfans en Allaa’s in gesprek te gaan. 
De reacties op de campagne waren erg positief: 
‘live’ in de winkel, online én in de media! 

“Taalcoaching is echt heel 
belangrijk om nieuwkomers 

zich hier thuis te laten voelen. 
Dat gun ik iedereen!” 

Omar Munie, 
tassenontwerper

Taal & Toekomst

In 2018 startten 7 nieuwe aangesloten taal
vrijwilligersorganisaties met Taal & Toekomst, 
het unieke taalcoachprogramma voor jonge 
nieuwkomers die hun kansen op een baan, stage 
of opleiding willen vergroten. Dit project wordt 
mogelijk gemaakt door ING fonds Nederland.  
 

Gezonde Taal, speciaal 
taalcoachmateriaal 

In september 2018 lanceerde we Gezonde Taal, 
hét materiaal om taal en gezondheidsvaardig
heden te verbeteren voor anderstaligen rond 
niveau A2, met initiatiefnemer Taal Doet Meer. 



Activiteiten

Taalcoaching slim organiseren  
en bekender maken

Vrijwilligers- 
trainingen 

Interactieve 
Webinars

volgden één  
van onze 50  

praktische  
trainingen

namen deel aan  
één van de  

webinars over  
taalcoaching 

726
enthousiaste 
taalvrijwilligers

1.271
taalvrijwilligers
en coördinatoren

Regiobijeenkomsten 
’Wat is gezond?!’ 

Regiobijeenkomsten  
’Hoe leren volwassenen?’  

in samenwerking 
met het 

Steunpunt 
Basisvaardig-

heden

in samenwerking 
met Taal  

Doet Meer 
en Pharos

94
coördinatoren en 
gezondheidsprofessionals

& 9x
geoganiseerd

41
enthousiaste
coördinatoren

& 2x
geoganiseerd

Helpdesk Taalcoaching 

Via onze helpdesk verwezen we vrijwilligers, anders
taligen en intermediairs, zoals sociale diensten 
en gemeenten, door naar lokale taalvrijwilligers
organisaties. We hadden continu contact met de 662 
coördinatoren, bijvoorbeeld via werkbezoeken.

137.427
bezoekers

www

126.187
weergaven

Online zichtbaarheid 

247.316
weergaven

377.469
weergaven

Coördinatorentrainingen 

Tijdens 7 interactieve en succesvolle intro
ductie en verdiepingstrainingen leerden  
64 coördinatoren over het coördinatorschap, 
fondsenwerving, vrijwilligers management  
en efficiënt intakes doen. 



13,0%

79,5%

7,5%

Financiering
Het Begint met Taal is een onafhankelijke stichting 
zonder winstoogmerk. 

Organisatie

Het Begint met Taal

Contactgegevens

De Alchemist, Gebouw 1
Koningin Wilhelminalaan 8 | 3527 LD Utrecht

0302422841
info@hetbegintmettaal.nl

Team 
Sylvia de Groot Heupner  Directeur
Elise Zomer  Projectmanager
Eline Dragt  Projectleider
Samira el Alami  Secretarieel medewerker
Ilse van der Horst  Projectmedewerker

Bestuur
Nel Buis (voorzitter), Didier Dohmen ▶ Ad van Tok 
(penning meester), Ester Oosterveen ▶ Nihat Eski, Anke van  
Kampen, Juan Khalaf, Medine Kutlay, Tineke van Kooten

Trainers
Pim Dorrestein, Marieke Goedegebure, Brigitte Buvelot, 
Gea Hahar, Anna Marie Hazenberg, Robert te Pas,  
Tineke Puyenbroek, Germaine Trooster, Anneke ten Cate

Vrijwilligers 
Ecoaches: Herman van den Brink, Astorita Burleson, 
Danielle Daams, Gea van Duren, Annemarie Groenendaal,  
Marije de Groot, Désirée van der Jagt, Ina Mennegat, 
Annemeik Schlatmann, Esther Schoots, Paulette Teeken, 
Astrid Vossen, Richard Welten, Ringold van West, Ineke 
Winters | Controller: Roy Schelling | Communicatie: Elise  
Roders, Anke Lambooy | Taalambassadeurs: Jamal Najab, 
Erfan Nazarahari, Beza Solomon, Raihana Rahmatullah, 
Shahira Naqi, Allaa Dullaimi, Mohanad Shami.
 
Samenwerkingspartners
www.hetbegintmettaal.nl/onzepartners
 

Inkomsten
• Jaarlijkse bijdrage van  

de lokale taalvrijwilligers
organisaties (13%)

• Projectfinanciering van 
o.a. Adessium, ING fonds 
Nederland, SZW, OCW,  
Oranje Fonds en het  
R.C. Maagdenhuis (79,5%) 

• Andere inkomsten (7,5 %) 
   

Zie voor meer informatie onze jaarrekening 2018 op 
www.hetbegintmettaal.nl/organisatie/


