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Missie: 

Samenspraak wil de kans op integratie van mensen met Nederlands als tweede taal vergroten door 
hen één op één te koppelen aan een Nederlands taalmaatje, dat met hen oefent in het spreken van 
de Nederlandse taal en hen laat kennismaken met de Nederlandse cultuur. 

Het project 

Samenspraak is onderdeel van Gilde Nijmegen en wordt gerund door vrijwilligers. Het bestaat uit 
twee coördinatoren en een groot aantal taalmaatjes (NT1) en deelnemers (NT2). Op dit moment 
omvat Samenspraak ongeveer tachtig koppels.  

De coördinatoren voeren de intakegesprekken. Op basis daarvan worden de koppelingen tussen een 
taalmaatje en een deelnemer gelegd. De invulling van het contact tussen taalmaatje en deelnemer 
wordt bepaald door het koppel zelf. De enige afspraak die geldt is dat taalmaatje en deelnemer 
elkaar eens per week ontmoeten voor een periode van tenminste één jaar. Indien gevraagd 
ondersteunen de coördinatoren de taalmaatjes als zij vragen hebben bijvoorbeeld over bepaalde 
taalvaardigheden of de sociale component van hun ontmoeting. 

Sterke punten 

Het sterkste punt van Samenspraak is de grote variëteit aan taalmaatjes en deelnemers. 
Samenspraak bereikt een grote groep van mensen. Mensen weten ons steeds beter te vinden, door 
mond-tot-mondreclame en ook via allerlei organisaties in Nijmegen op het gebied van participatie & 
integratie en zorg & welzijn. Dit komt onder andere doordat duidelijk is dat Samenspraak gericht is 
op het samen spreken, het samen oefenen van de Nederlandse taal. Afgezien van eisen omtrent 
taalniveau, locatie Nijmegen en motivatie stellen we weinig (administratieve) eisen aan de 
taalmaatjes en de deelnemers, waardoor de drempel om je aan te melden laag is.  

Door de grote variëteit aan maatjes en deelnemers kunnen we vaak ook een goede koppeling tot 
stand brengen. Bovendien voeren we een uitgebreid intakegesprek zodat we een goed beeld krijgen 
van deelnemers en taalmaatjes.  

Voorbeeld van de variëteit: we hebben als taalmaatje een business consultant SAP van 25 en een 
oud-vertaalster van 82, en als deelnemers een jonge vluchtelinge uit Eritrea (19) en een oud-
hoogleraar uit Irak van 75. 
Er zijn koppels die samen naar de markt gaan, maar ook die samen een hele loopbaan plannen. 

Tip 

Zorg dat je een goede aansluiting hebt met andere organisaties en activiteiten in de stad, zodat je 
goed zichtbaar bent op hele verschillende plaatsen. Houd je blik naar buiten en reageer op actuele 
ontwikkelingen en kijk of jouw project daar iets kan bieden of halen. Bijvoorbeeld we hebben nu 
kaartjes voor onze koppels, voor de muziektheatervoorstelling Brood en Dood over vluchtelingen.  

 


