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Taal doet meer had veel te vieren in 2016! Het 30-jarig 
bestaan was een mijlpaal. We verzamelden 30 portretten 
in ons jubileummagazine, vierden op 4 juni onze 
verjaardag met vrijwilligers en cursisten, gingen met 
jongeren naar FC Utrecht en lieten ons op 12 oktober 
inspireren tijdens een netwerkbijeenkomst bij a.s.r.  
In de afgelopen 30 jaar hebben duizenden Utrechters 
zich ingezet om nieuwkomers wegwijs te maken in de 
Nederlandse taal. Maar ons werk zit er nog lang niet op! 
Utrecht verwelkomt nog steeds nieuwkomers, en ook 
Utrechters die al lang in de stad wonen hebben soms 
moeite met lezen en schrijven. Eén op de negen Utrechters 
is onvoldoende taalvaardig om volwaardig mee te doen 
in de samenleving. Daarnaast heeft ruim 14% van de 
middelbare scholieren moeite met het begrijpen van 
les  boeken. We willen dus blijven bijdragen aan een 
inclusieve samenleving, waarbij Utrechters elkaar willen 
leren kennen en elkaar willen en kunnen verstaan. 

Ons werk viel ook in de prijzen in 2016. De methode 
Gezonde Taal! verdiende de Nationale Zorgvernieuwings-
prijs. Vrijwillige taalcoaches krijgen trainingen en les -
brieven aangereikt om in taallessen gezondheidsvragen 
te bespreken. 

Stichting Lezen & Schrijven was op zoek naar taalhelden, 
onze cursist Hamid was een van de genomineerden. Taal 
doet meer-coördinator Sjouk Kerkkamp ontving op de 
Dag van de Vrijwilliger de WijMakenUtrecht-trofee 2016. 
Ze kreeg dit grote compliment van wethouder Kees 
Diepe    veen. Volgens de jury helpt Sjouk als taalvrijwilliger 
bij Taal doet meer Utrechters voor de rest van hun leven. 
Wat zijn we trots!

Lees meer over ons werk in dit jaarbeeld 2016.

30 jaar vrijwillige inzet voor taal en ontmoeting

Jaarbeeld



* dit zijn alleen cursisten die zijn ingestroomd in een 
traject en hiervoor geregistreerd zijn bij Taal doet 
meer. Vluchtelingen die hebben deelgenomen aan 
de taalinloop zijn niet geregistreerd, het betreft meer 
dan 100 personen. Ook de cursisten van Taal+, waar 
de taalcoach aanvullend aan een docent cursisten 
ondersteunt, zijn niet meegenomen in dit overzicht. 
Het gaat om ongeveer 280 cursisten.

** hiervan doorliepen 114 cursisten meerdere trajecten 
of werden vaker dan één keer gekoppeld. 

*** Van deze 277 gezinnen waarmee een intake was 
in 2016 voor de VoorleesExpress, zijn er 142 gestart 
in 2017.
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Taal verbindt mensen 
 
We geloven in het verbinden van mensen. Taal is daarbij belang-
rijk. We stimuleren Utrechters om te leren en maken onderlinge 
ontmoeting mogelijk. Taal verbindt mensen en wij verbinden 
mensen met taal.

In 2016 ondersteunden meer dan 900 vrijwilligers van Taal doet 
meer ruim 1200 Utrechters die een steun in de rug kunnen gebruiken 
bij hun taal en ontwikkeling. Dit leidde tot betere taalvaardigheid, 
mooie gesprekken, jongeren die het goed doen op school en 
gezamenlijk plezier. In toenemende mate weten we onze activi-
teiten voor volwassenen en voor kinderen aan elkaar te koppelen. 
Daarvoor werken we nauw samen met partners, waaronder de 
Utrechtse scholen. We hebben met z’n allen echt iets bereikt in 
2016. Want taal is het begin naar een nieuwe toekomst. Dank  
aan allen voor jullie bijdrage om Utrecht nog mooier te maken! 

De vrijwillige inzet voor taal en ontwikkeling groeit

Het aantal deelnemers dat Taal doet meer bereikt groeit, van zo’n 
1.000 in 2015 naar meer dan 1.200 in 2016. Een belangrijk deel 
van de groei komt door de integratie van de VoorleesExpress 
binnen Taal doet meer.  

 
Taalcoaching Eigen Kracht HHU School’s 

Cool
Taal-

mentoraten
Voorlees
Express

Taal en Ouders Totaal

Totaal intakes 2016 312 65 34 56 29 277*** 14 787

Doorverwezen na intake 36 6 2 7 4 9 0 64

Ingestroomd in 2016 276* 59 32 49 25 126 14 581

Ingestroomd voor 2016  
en begeleid in 2016

399 16  40 40 11 116 37  659

Uitgestroomd in 2016 206 22 11 24 2 21 23 309

Totaal begeleid in 2016 675** 75 72 89 36 242 51 1.240



Jeugd 
Programma voor Buitenschools Leren 

Volwassenen  
Taalcoaching 

Taal doet meer 

Taalmentoraat 8-12 

HuiswerkHulp Utrecht 12-16 

School’s cool 12-14  

VoorleesExpress 2-8 jaar 

Taal & Werk  

Taal & Gezondheid 

Vluchtelingen 

Taalhuis  

Lezen en praten  

Taal & Ouders 

Taal & Toekomstperspectief 16+ 

Ouders
 Schooltaal 

Formeel – non-formeel leren 

met je kind 0-2
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Taalcoaching volwassenen
Taalcoaching en activering volwassenen
Taal doet meer geeft taalcoaching aan Utrechters. Door 
koppeling aan een getrainde vrijwillige coach ontwikkelen 
cursisten hun taalvaardigheid. Maar er is meer! Cursisten 
leren ook de Utrechtse samenleving beter kennen en hun 
zelfvertrouwen neemt toe. Taal doet meer biedt verschillende 
taalcoachingstrajecten:

1. Taalcoaching in kleine groepen

Taalcoaching vindt zo veel mogelijk plaats in kleine groepen, 
verspreid over de hele stad. Dit kan bijvoorbeeld in bibliotheken, 
buurthuizen en op basisscholen. We kijken bij start van de 
groepen naar de taalvraag en het niveau van de deelnemers. 

2. Individuele taalcoaching

Anderstaligen die niet kunnen deelnemen aan ons 
groepsaanbod, door bijvoorbeeld lichamelijke of psychische 
klachten en/of een zware zorgtaak, komen in aanmerking voor 
individuele taalcoaching. Dit is een intensief traject waarbij een 
taalcoach een jaar lang wekelijks lesgeeft aan een cursiste. Wij 
stimuleren een actievere deelname aan de samenleving. Ons 
uitgangspunt is dat deelnemers na een afgerond individueel 
traject doorstromen naar een groepsles. 

3. Maatwerk: formeel en non-formeel leren

Taal doet meer levert ook taalcoaching op maat. Daarvoor 
werken we samen met taalscholen zoals Taal+ en Acceptus, 
re-integratiebureaus en bedrijven. Cursisten krijgen klassikaal 
les van een docent. Aanvullend hierop koppelen wij hen aan 
een vrijwillige taalcoach. Dit ter ondersteuning van bijvoorbeeld 
de lessen in de klas, spreekvaardigheid, voorbereiding op het 
inburgeringsexamen of gericht op het verbeteren van hun positie 
op de arbeidsmarkt. 

In 2016 coachte Taal doet meer 750 deelnemers op taal en 
ontwikkeling (taalcoaching en Eigen Kracht). De Universiteit van 
Maastricht heeft in 2014 onderzoek gedaan, waaraan Taal doet 
meer deelnam, naast andere taalaanbieders. Uit dat onderzoek 
blijkt dat taalcoaching werkt. Circa 71% van de deelnemers 
verbetert de taalbeheersing. 48 en 66% van de deelnemers 
krijgt een betere sociale inclusie. Dit houdt in dat deze mensen 
niet meer in een sociaal isolement verkeren, zichzelf kunnen 
redden in en rondom het huis, deelnemen aan georganiseerde 
activiteiten, meer zelfvertrouwen hebben of nieuwe mensen 
ontmoeten. Ook is het rendement van het volgen van een 
taalcursus groot: een vermindering van zorgkosten van € 359 
en een stijging van de gezondheidswinst van € 1.501 per 
deelnemer.
(zie Feiten & Cijfers Geletterdheid, Stichting Lezen & Schrijven/
Maastricht University, 2017). 

Taal doet meer is in 2016 gestart met een nieuwe vorm van 
effectmeting, waaronder panelgesprekken. Resultaten hiervan 
presenteren we in 2017.

“Voor mij is het net een energiedrankje!  
Ik krijg er een boost van. Ik word blij van  
de samen werking met Taal doet meer.”
Emanta Leenen, locatiemanager  
a.s.r. Nederland
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Projecten volwassenen
Taalhuis Utrecht
Het Taalhuis Utrecht is een samenwerkingsverband met de 
Bibliotheek Utrecht. We faciliteren en organiseren samen de 
volgende activiteiten:

Taalles

Met taallessen in de bibliotheek vergroten we de taalvaardigheid 
van anderstalige Utrechters door ondersteuning van taacoaches. 
In 2016 volgden 354 Utrechters taalles in de bibliotheek. Naast de 
taallessen van Taal doet meer organiseert het Gilde leesgroepen 
in diverse bibliotheken en biedt Digiwijs 3.0 computerlessen aan.  

Taalinformatiepunten

Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen voor taalles. 
In zeven Utrechtse bibliotheken zijn er daarom Taalinformatie-
punten (TIP), waar bibliotheekmedewerkers en geschoolde taal-
vrijwilligers mensen helpen die op zoek zijn naar een passende 
taalcursus. In 2016 maakten 412 Utrechters hier gebruik van. 

Doe Mee Startpunt

Formulieren invullen, inloggen, het schrijven van een sollici-
tatiebrief. Dat is niet altijd gemakkelijk. Utrechters die hierbij 
hulp nodig hebben kunnen terecht bij het Doe Mee Startpunt. 
Het is dé plek waar bewoners kunnen binnenlopen met (digi)
tale vragen en kunnen oefenen. Samen met de Bibliotheek 
Utrecht en Digiwijs 3.0 ondersteunden we 382 Utrechters in  
de bibliotheken in Overvecht, Kanaleneiland, Hoograven en 
Zuilen. Vanuit deze laagdrempelige inloop verwijzen we door 
naar vervolgaanbod. 

Taalondersteuningspunt voor vrijwilligers

De Vrijwilligerscentrale Utrecht heeft voor Taalhuis Utrecht vorig 
jaar 215 vrijwilligers geworven. Voor taalvrijwilligers is er het 
Taalondersteuningspunt. Zij kunnen hier onder andere terecht 
met vragen over lesmaterialen, trainingen, toetsen en intervisie. 
Informatie is ook online te vinden via www.taalhuisutrecht.nl. 
Vorig jaar ontvingen 196 vrijwilligers individueel advies over 
lesmaterialen en de aanpak van lessen. Meer dan 350 vrij-
willigers volgden de trainingen en workshops, waaronder de 
basistraining Taal voor het leven, workshops over de lesmethode 
Succes, creatief schrijven, inburgering en lesmaterialen.

Gezonde Taal!
Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Zonder taal is een zelfstandig bezoek aan de huisarts, het 
begrijpen van de bijsluiter en het doen van ‘gezonde’ bood-
schappen niet mogelijk. Gezonde Taal! combineert taalles met 
informatie over gezondheid, ziekte en zorg. In 2016 ontwik-
kelden we vijf nieuwe lesbrieven over onder andere Het consul-
tatiebureau, Mantelzorg en Sport en bewegen.130 Utrechters 
werkten het afgelopen jaar met de methode Gezonde Taal. Bij 
bijna de helft van hen werd dit begeleid door vrijwilligers van 
collega-organisaties zoals U-Centraal, Steunpunt GGZ Utrecht 
en Inaya Zorg. Zij volgden vooraf een training over gebruik van 
het lesmateriaal. Op deze wijze komt de methode Gezonde Taal! 
breder beschikbaar voor migranten in Utrecht. 

De doelgroep ouders 
met jonge kinderen 
kreeg speciale aandacht 
in 2016. Voor de 
ontwikkeling van deze 
lesbrieven werkten we 
intensief samen met 
verschillende profes-
sionals van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Utrecht, de Apothe-
kersorganisatie KNMP, 
U-Centraal en sportclub 
Ladyfit. De lesbrief over 

Het consultatiebureau is tijdens de Week van de Alfabetisering 
uitgereikt aan jeugdprofessionals van het Consultatiebureau in 
Kanaleneiland. 

Voor ons plan om de methode Gezonde Taal! beschikbaar te 
stellen voor een grote groep migrantenouderen kregen we in 
november 2016 de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Dit plan 
gaan we uitvoeren in 2017 en 2018 samen met de Bibliotheek 
Utrecht, Ladyfit en Het Begint met Taal.

Formeel en non-formeel: Taal+
Uit onderzoek blijkt dat formele lessen van taaldocenten beter 
beklijven als deze worden gecombineerd met ondersteuning 
door taalvrijwilligers. Daarom bieden taalcoaches van Taal doet 
meer ondersteuning aan de lessen van Taal+. Taal+ verzorgt in 
opdracht van de Gemeente Utrecht taallessen aan volwassenen, 
verspreid over vier locaties in de stad. We ontwikkelden een 
reader specifiek voor de combinatie formeel- en informeel leren. 
Docenten, taalcoaches én cursisten merken de meerwaarde 
in de praktijk. Met 35 taalcoaches hebben we ongeveer 280 
cursisten kunnen ondersteunen. 
Onze taalcoaches voor Taal+ hebben vaak affiniteit met NT2 
onderwijs. Een aantal van hen heeft via Taal+ de NT2 opleiding 
kunnen volgen en zijn inmiddels aan de slag als docent bij Taal+.
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Eigen Kracht
Het project Op Eigen Kracht naar een baan in Utrecht begeleidt 
anderstalige Utrechters die een afstand tot de arbeidsmarkt 
ervaren bij hun zoektocht naar werk. We doen dit samen met 
Wij 3.0. Het afgelopen jaar versterkten we ons netwerk. Naast 
de coaches en coördinatoren zetten 20 vrijwilligers zich in bij 
een trainerspool, brainstormsessies, sollicitatie- en coachings-
workshops en voor een communicatieteam dat de nieuwe 
Krachtflits startte. Het belang van de inzet van talentvolle 
Utrechters voor andere stadgenoten wordt door steeds meer 
mensen gezien. Utrechtse bedrijven en organisaties hebben 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid in het ideaal van 
Utrechters voor Utrechters. Dit werd onder andere in praktijk 
gebracht op de 6 Krachtavonden die we organiseerden. Dit 
zijn netwerkbijeenkomsten om onze deelnemers en vrijwillige 
coaches te ontmoeten en tips en contacten met elkaar te delen.
Daarnaast hebben deelnemers met medewerkers van bedrijven 
genetwerkt op werkbezoeken van de Gemeente na een match 
via de Beursvloer, van de NS na een gezamenlijke fietstocht, en 
van de deelnemers van de Green Business Club via een speed-
datesessie. 

Vorig jaar konden we 28 deelnemers bemiddelen naar opleiding 
of werk. Van de 99 deelnemers vonden er daarnaast 18 deel-
nemers een stage of doen vrijwilligerswerk. Het project loopt 
door in 2017.

Extra ondersteuning vluchtelingen
De eerste maanden van het jaar gaven 14 taalcoaches 2 keer per 
week taallessen aan bewoners van de noodopvang voor vluchte-
lingen in Kanaleneiland. Minister Asscher kwam op bezoek! We 
organiseerden met de bieb en andere organisaties een taalfestijn 
om het taalaanbod overzichtelijk te maken. 
Twee keer per week lazen 40 vrijwilligers voor aan de kinderen 
in de opvang. Deze activiteit nam Taal doet meer over van 
SodaProducties. Dankzij gulle donaties stond er een boeken-
kast vol (kinder)boeken, schriften en knutselspullen waarmee 
we spelenderwijs Nederlands konden oefenen. 
Met andere organisaties, waaronder Welkom in Utrecht, hebben 
we een taalcafé in Oog in Al opgezet. Wij richtten ons met 50 
vrijwilligers specifiek op taalontmoeting en conversatie.
Wij ondersteunden taalvrijwilligers van alle Utrechtse organi-
saties die zich voor vluchtelingen inzetten met zelfontwikkeld 
materiaal: lesbrieven en taalkaarten voor conversatie. Ook 
gaven we workshops over taalcoaching en over verschillende 
taalmaterialen.
Eind van het jaar lanceerden we de succesvolle crowdfunding 
Utrechtse Taalontmoeting. Met een opbrengst van €12.500 
gedoneerd door bedrijven en Utrechtse sympathisanten, kunnen 
we ons aanbod voor Nieuwe Utrechters uitbreiden.

Yunita: “Nu ik werk, ben ik niet langer 
alleen iemands vrouw, ik ben een persoon op 
mezelf. Ik ben zelfstandig, ik werk, ik betaal 
belasting. En dat geeft me zelfvertrouwen!”

Projectmedewerker Dirkje: “Geweldig wat 
er allemaal bij het taalcafé ontstaat! Een 
vrijwilliger moest door drukte stoppen, wat 
ze erg jammer vond. Ze vertelde dat ze er 
een vriendschap aan overgehouden had. Een 
andere vrijwilliger had een groep nieuwe 
Utrechters thuis ontvangen voor een diner. 
Dit nadat hij en andere vrijwillige collega’s 
de week ervoor door dezelfde groep waren 
verwend met een overheerlijke Syrische 
maaltijd.”



6

Jeugd
Taal doet meer voor Utrechtse jeugd (0-25)
Ons programma ‘Plezier in Lezen en Leren buiten de 
schoolmuren’ werd in 2016 een samenhangend geheel. Een 
vrijwilliger die komt (voor)lezen, samen huiswerk maken, de 
krant bespreken of meegaat naar de bibliotheek… Dit informele 
leren is nodig naast school en stimuleert niet alleen jeugd, 
maar ook ouders krijgen handvatten om bij te dragen aan 
de (taal)ontwikkeling van hun kind. Lezen en praten met je 
kind (in 2016 in ontwikkeling) en VoorleesExpress Utrecht 
introduceren plezier in voorlezen en verrijken de taalomgeving 
thuis. Taalmentoraten en School’s cool bieden individuele 
begeleiding. HuiswerkHulp Utrecht richt zich op taal en 
schoolwerk in groepjes. Taal & Toekomstperspectief coacht op 
het gebied van taal, opleiding en arbeidsmarkt, Taal & Ouders 
is taalles voor ouders op de school van hun kind.
 

Projecten Jeugd 
 
VoorleesExpress Utrecht
Vorig jaar voerden we voor het eerst de VoorleesExpress 
in Utrecht volledig uit. De VoorleesExpress stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. 

Een vrijwilliger komt 
1 keer per week, 
20 weken achter 
elkaar, voorlezen bij 
gezinnen thuis. Naast 
het voorlezen van de 
kinderen, stimuleert 
de voorlezer de 
ouders om het 
voorleesritueel een 
plek in het gezin 
te geven. In 2016 

hebben we bij 221 gezinnen voorgelezen. Als pilot is een nieuwe 
online omgeving getest, mijn.voorleesexpress.nl, daarmee wordt 
de voortgang van week tot week bijgehouden, waardoor de 
vrijwillige coördinatoren de koppels beter kunnen begeleiden. 
Uit de voor- en nameting bij de gezinnen in het voorjaar van 
2016, zien we een lichte stijging in de frequentie waarop 
kinderen voorgelezen worden. Daarnaast zien we dat er meer 
talig aanbod in huis komt en kinderen en ouders voorlezen 
leuker zijn gaan vinden. De resultaten uit de overige kwalitatieve 
evaluaties tonen dat ouders, scholen en vrijwilligers tevreden 
zijn over de VoorleesExpress. 

Taalmentoraten
In 2015 is het project Taalmentoraten opgestart vanuit de vraag 
van ouders, leerkrachten en hulpverlening naar ondersteuning 
op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat voor ba-
sisschoolleerlingen. Na het succes van dat eerste jaar, is het 
project ook in het afgelopen schooljaar 2016-2017 weer van start 
gegaan. Dit keer met 1,5 keer zoveel leerlingen en dubbel zoveel 
mentoren en coördinatoren. De leeftijdsgrens voor het taalmen-
toraat is verruimd naar 8-12 jaar. Zo past het project precies in 
de doorontwikkelde Taalstraat. De mentorkoppels gingen een 
schooljaar lang wekelijks op een leuke en creatieve manier met 
een leerling aan de slag met taal- en studievaardigheden.

School’s cool Utrecht
School’s cool is ons mentorproject voor leerlingen van groep 8 
die willen leren, maar niet in een ideaal ontwikkelklimaat opgroeien. 
De meeste pupillen die worden aangemeld bij School’s cool 
hebben óf zelf een taalachterstand óf hun ouders beheersen  

het Nederlands onvoldoende om hen te helpen met huiswerk. Ze 
kunnen voor 1,5 jaar gekoppeld worden aan een goed opgeleide, 
vrijwillige mentor. Deze mentor helpt wekelijks met huiswerk, 

Taalmentor Roos: “Ali houdt van bewegen, 
dus als het even kan gaan we naar buiten. 
Laatst gingen we bijvoorbeeld een stuk 
fietsen. Onderweg vroeg ik hem wat ‘ie 
allemaal zag en aan het eind van de rit 
daagde ik ‘m uit wie als eerste het bord 
bovenop de brug kon lezen.”

Pupil Ali (11): “Lezen is STOM! Maar we 
hebben wel samen een spannend boek 
uitgezocht in de bibliotheek. Het gaat over 
Koen, een voetbalkampioen.”
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luistert, inspireert en motiveert. De mentor houdt waar nodig 
contact met school en ouders en stimuleert de taalontwikkeling. 
In 2016 hebben we op verzoek van taalschool Het Mozaïek 8 
leerlingen al in december laten instromen bij School’s cool.  
Deze leerlingen, maximaal 2 jaar in Nederland en vaak met een 
vluchtachtergrond, kunnen extra voorbereiding op de overstap 
naar de middelbare school goed gebruiken. De koppels gaan 
samen aan de slag met taalvaardigheid, studievaardigheden en 
studiekeuze. Drie elementen die bepalend kunnen zijn voor een 
succesvolle schoolloopbaan! 

HuiswerkHulp Utrecht 
Met HuiswerkHulp Utrecht (HHU) bieden we twee keer per week 
betaalbare huiswerkbegeleiding aan voor middelbare scholieren 
op drie locaties in Utrecht: in Overvecht, Kanaleneiland en 
Zuilen. Leerlingen krijgen bij HHU de kans om in een rustige 
omgeving huiswerk te maken, waarbij ze vragen kunnen 
stellen aan de huiswerkcoaches. Samen met de enthousiaste 
en goed opgeleide coaches werken de leerlingen samen aan 
hun planning en studievaardigheden. Wij leren ze leren. Zodat 
ze zelfverzekerd en zelfstandig met hun huiswerk aan de slag 
kunnen! In 2016 zijn we in Kanaleneiland van start gegaan 
met een nieuwe werkwijze. Leerlingen werken nu in kleine 
zelfstandige groepjes met twee vaste huiswerkcoaches. Dit 
wordt door zowel vrijwilligers als leerlingen positief ervaren. 
Ook in Overvecht gaan we in 2017 starten met deze werkwijze. 
In Overvecht is in 2016 ook een verkenning gestart voor een 
samenwerking tussen Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) en 
HuiswerkHulp Utrecht. 

 
Taal & Toekomstperspectief 
Taal & Toekomstperspectief is speciaal voor jongeren tussen de 16 en 
25 jaar, en richt zich op taal, opleiding en arbeidsmarkt. We hebben 
vrijwilligers geworven en getraind, 12 jongeren zijn ingeschreven 
om mee te doen aan dit nieuwe project, dat start in 2017. 

Taal & Ouders 
Op verschillende locaties in Utrecht hielpen vrijwillige taal-
coaches een groepje ouders van leerlingen op de basisschool 
met hun Nederlands. In 2016 kregen 52 ouders Nederlandse 
les op 4 verschillende basisscholen, er staan 3 nieuwe (basis)
scholen in de startblokken voor 2017. Waar mogelijk sluiten we 
de lesinhoud aan op het programma van de basisschool. Denk 
aan het oefenen van rapportgesprekken of hulp met huiswerk. 
Samen met Handjehelpen begeleiden we binnen het project 
‘Opgroeien met beperkingen’ tien gezinnen. Een vrijwillige taal-
coach van Taal doet meer geeft taalles aan een van de ouders. 
Een vrijwilliger van Handjehelpen begeleidt een of meerdere 
kinderen in het gezin. 

Effectmeting

Taal doet meer werkt op basis van onderzoek. In 2016 hebben 
we onderzoek over buitenschools leren verzameld in een 
factsheet. Daarnaast zijn we in 2016 begonnen met een eigen 
nieuwe effectevaluatie. Deze bestaat uit een voor- en nameting 
onder ouders, pupillen, leerkrachten en vrijwilligers. De eerste 
echte resultaten (uit een voor- en nameting) zijn aan het eind 
van schooljaar 2016-2017 beschikbaar. We deden ook een 
meting (zonder voormeting) onder School’s cool mentoren 
die hun mentoraat hebben afgerond in 2016. Uit deze meting 
zijn enkele resultaten op te maken: 61,9% van de mentoren 
beoordeelt het niveau van de algemene ontwikkeling van hun 
pupil op voldoende of goed. Slechts 1 pupil is een schooljaar 
blijven zitten tijdens de begeleiding. 81% van de mentoren geeft 
aan positief te zijn over de studievaardigheden van hun pupil. 
Als het gaat om taalvaardigheid van de pupil en betrokkenheid 
van de ouders, zijn de resultaten minder eenduidig, maar wel 
overwegend positief. 

School’s cool mentor Coen: “Het is leuk om 
bij Adam te zien hoe het is om in de eerste 
klas te zitten. We praten over veel dingen, 
dat is interessant.”

Pupil Adam: “Het is leuk om met Coen te  
zijn. We maken huiswerk en we praten ook 
vaak over voetbal en politiek.”

Coördinator Willem: “De grootste drijfveer 
voor mij om huiswerkbegeleiding te doen, 
is de wetenschap dat ik soms het verschil 
kan maken tussen een voldoende of een 
onvoldoende. Ook krijg ik er erg veel energie 
van. Als coördinator begeleid ik vooral de 
vrijwilligers, maar ik kan ook bruggen slaan 
tussen de huiswerkcoaches en de leerlingen.” 
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Organisatie
Team

Taal doet meer werkt met een team van ruim 900 vrijwilligers  
die zich als coach, als mentor of als coördinator inzetten. Steeds 
vaker zijn vrijwilligers ook op andere terreinen actief, denk aan 
bijvoorbeeld administratieve ondersteuning, communicatieadvies 
of ICT. Onze beroepskrachten sturen de vrijwilligers aan. 

Bij Taal doet meer werkten in 2016 onderstaande beroeps-
krachten, gezamenlijk ruim 9 fte: 
- Lineke Maat, directeur
- Dennis van Tiel, financiën en administratie
- Mariëlle van Rooij, taalconsulent NT2
- Carien Westenbroek, junior taalconsulent NT2 (vanaf sept.’16)
- Yvonne Blok, projectleider taalcoaching
- Inge Goorts, senior projectleider taalcoaching
- Melissa Romaní, projectleider taalcoaching en Eigen Kracht 
- Jorinde van Leeuwen, projectleider jeugd
- Amina Haitoute, projectmedewerker taalcoaching
- Merlijn Slothouber, senior projectleider jeugd 
- Noor Gudden, plv. projectleider (zwangerschapsvervanging)
- Annemarie van Voorst, projectleider jeugd
- Rita van den Heuvel, bureaumanager
- Nine de Langen, bureaumedewerker
- Ivelina Koleva, administratief medewerker (vanaf feb. ’16). 

De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de orga-
nisatie ligt bij het bestuur. Ons bestuur werd in 2016 gevormd 
door de volgende personen:
- Joep de Hoog, lid (tot dec. ’16)
- Eugène Litamahuputty, lid (vanaf okt. ’16)
- Reintje Maasdam, lid
- Jan Ravesteijn, penningmeester
- Anne-Lies Schrijvers, secretaris
- Marka Spit, voorzitter

Investeren in mensen 

Taal doet meer groeit. Het aanbod groeit, de vraag groeit en het 
aantal vrijwilligers groeit. Dat vraagt nogal wat van de organi-
satie. We hebben vrijwilligersmanagement, het ontwikkelen en 
benutten van talenten van vrijwilligers, benoemd als speerpunt 
voor de komende jaren. We zijn blij en trots dat zoveel mensen 
een steentje willen bijdragen aan onze organisatie. En we willen 
dat menselijk kapitaal graag benutten. Een vrijwillige HR-pro-
fessional bracht in kaart waar we staan en wat we nog kunnen 
verbeteren.
We hebben bijvoorbeeld onze werving geprofessionaliseerd om zo 
gerichter te selecteren, te binden en te behouden. Door de verbre-
ding van ons aanbod zorgen we dat vrijwilligers met een bredere 
blik naar het gezin kijken, signaleren of doorverwijzen. Gedegen 
vrijwilligersmanagement betekent ook professionele begeleiding 
van vrijwilligers. Wij geloven in de gedachte: brengen èn halen. 
Onze vrijwilligers moeten zelf ook kunnen groeien, op welk gebied 
dan ook. Daarom bieden we een zeer breed scala aan opleidingen 
en trainingen aan om vrijwilligers verder te helpen; zowel inhou-
delijk als op allerlei andere terreinen. In de folder ‘Ontwikkel jezelf 
als taalvrijwilliger’ staat een overzicht. 

Overzicht aantal vrijwilligers

Taalcoaching 382

Eigen Kracht 54

Taalmentoraat/School’s cool 132

Huiswerkhulp Utrecht 37

VoorleesExpress Utrecht 256

Overig (pr, foto’s, administratie, etc.) 35

Bestuur, St. Vrienden, St. Huisvesting 11

Totaal 907

Na de  verkoop van ons pand aan de Keulsekade en de verhui-
zing naar De Alchemist is de Stichting Huisvesting Taal doet 
meer in 2016 opgeheven. 

Financiering en samenwerking

In 2016 kreeg Taal doet meer voor een aantal projecten finan-
ciering van de Gemeente Utrecht. Daarnaast maken een grote 
diversiteit aan fondsen en financiers, zoals het Oranje Fonds, 
Stichting Kinderpostzegels en het VSB-fonds ons werk mogelijk 
(zie bijlage voor totaaloverzicht). Ook via de Stichting Vrienden 
van Taal doet meer doneert een groeiende groep Utrechters. 
 
Sponsoring

In 2016 stelden opnieuw diverse Utrechtse bedrijven hun 
deskundigheid beschikbaar aan Taal doet meer. Andersom 
konden bedrijven ook onze kennis en ervaring benutten. Ook 
droegen bedrijven financieel bij. Daarnaast leverde een aantal 
ook een actieve, inhoudelijke bijdrage aan ons werk. Denk 
bijvoorbeeld aan het geven van advies en trainingen, sponsoring 
en het beschikbaar stellen van ruimtes. 
In 2016 werkten we samen met onder andere 4Young People, 
Alliander, a.s.r., Books for life, Celgene, FC Utrecht, Fynch, 
Gottmer, ICM Opleiding & Training, KaNS, Maatschap voor 
communicatie, Movares, Rabobank Utrecht e.o., Regardz La 
Vie, Schrijflust, Soroptimisten Club Utrecht, Vreugdenhil, Vrolijk 
Holding,  Way2web en Wilco.

Samenwerking

Taal doet meer werkt landelijk en lokaal met veel organisaties 
samen. Denk aan School’s cool Nederland, Het Begint met Taal, 
en lokaal de Bibliotheek, scholen, Wij 3.0, sociaal makelaars, 
buurtteams. Zie voor een overzicht www.taaldoetmeer.nl.
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