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Investeren in taal voor vertrouwen

Jaarbeeld

Hoe belangrijk is taal? Jan Terlouw, spreker tijdens het Taal 

Doet Meer College op 29 juni 2017, verwoordde het mooi: 

“Als je de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, word 

je beperkt in het meedoen in de samenleving. Wat is het 

dan heerlijk als je de taal leert spreken en erbij gaat horen”. 

Eigenlijk zijn vrijwilligers volgens Terlouw vooral bezig om 

mensen te laten merken dat zij erbij horen en dat is hard 

nodig! Zijn advies luidt dan ook: “Durf het avontuur aan te 

gaan, blijf actief en investeer in vertrouwen.” Dat is precies 

wat de ruim 900 taalvrijwilligers van Taal Doet Meer in 2017 

hebben gedaan. Voor Utrechters van alle leeftijden.

Een recordaantal kinderen werd wekelijks voorgelezen in 

2017. Hun ouders werden daar actief bij betrokken. Met 

Utrechtse scholen ontdekten we hoe vrijwillige mentoren 

(nog meer) kunnen bijdragen om gelijke kansen in het 

onderwijs te bevorderen. Vrijwillige taalcoaches werkten 

met honderden Utrechters aan hun taalvaardigheid, om een 

baan te vinden, gezond te blijven of met een computer te 

kunnen werken. En in het groeiend aantal Taalcafés gaan 

Utrechters met allerlei achtergronden open met elkaar in 

gesprek. Een investering in taal, maar ook in vertrouwen  

en onderling contact.

Om dit werk goed te kunnen doen, investeerden we in 2017 

in ‘vitale vrijwilligers’. Want plezier, betrokkenheid, inzet 

van talenten én de kans om zelf ook te leren, zorgen voor 

betekenisvolle vrijwilligers. En deze vrijwilligers bieden 

ondersteuning aan alle leeftijdsgroepen van 0 – 90 jaar. 

In dit jaarbeeld leest u hoe we de Utrechtse Taalstraat  

in 2017 hebben vormgegeven.
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1 Bij de jeugdprojecten verwijzen we een aantal deelnemers na 
intake door naar beter passende hulp, zoals Handje Helpen. 
Hen registreren we niet. Moeders en kinderen uit de ouder- 
kindgroepen volgen wij ook (nog) niet in ons registratiesysteem. 
14 moeders/ lesneemsters zijn meegenomen, maar hun 
kinderen zijn niet meegeteld.

2 Naar aanleiding van de behoefte van twee middelbare 
scholen, Trajectum College en Ithaka (Internationale Schakel- 
klassen), hebben we in december 2017 een kleine groep 
middelbare scholieren laten instromen in het project Taal-
mentoraten. Deze jongeren zijn in januari 2018 gekoppeld 
aan een taalmentor en van start gegaan met de begeleiding.  

3 Dit zijn alleen bij Taal Doet Meer geregistreerde cursisten die 
zijn ingestroomd in een traject van de Utrechtse Taalstraat. 
Aanvullend hierop hebben ruim 180 nieuwe Utrechters, waar-
onder veel vluchtelingen, deelgenomen aan een Taalcafé en 
hebben taalcoaches ruim 240 cursisten van taalscholen extra 
ondersteuning geboden. 

4 Sinds medio 2017 registreren we niet alleen het aantal  
cursisten dat instroomt bij Taal Doet Meer, maar ook het 
aantal dat we doorverwijzen naar bijvoorbeeld een Taal-
school (voor inburgering), of andere informele taalaanbieders 
als Het Gilde of Humanitas. In die periode waren dat 57 
personen. Dat komt in totaal neer op 329 intakes.

Overzicht aantal deelnemers 
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Totaal aantal 
intakes 2017

3293 65 - 300 31 64 30 10 8 125 962

Ingestroomd in 
2017

2724 47 14 255 28 42 26 10 8 104 806

Ingestroomd voor 
2017 en begeleid 
in 2017

281 32 - - 24 47 41 - 6 - 431

Uitgestroomd in 
2017

223 17 - 125 24 43 19 - 9 20 480

Totaal begeleid in 
2017

553 79 14 255 52 89 67 - 14 104 1.237

De Utrechtse Taalstraat 
 
Wij geloven in het verbinden van mensen, met taal als middel. Daarom stimuleren we Utrechters om te leren en maken we onderlinge 
ontmoetingen mogelijk. Zo ontvingen ruim 1.200 Utrechters in 2017 van meer dan 900 vrijwilligers een steun in de rug bij hun taal en 
ontwikkeling. En daar zijn wij trots op. Trots dat we met de Utrechtse Taalstraat voor alle levensfasen, van 0 – 90 jaar, taalondersteuning 
kunnen bieden. En dankzij alle vrijwilligers en onze partners kon deze Utrechtse Taalstraat ontstaan. Samen maken we Utrecht mooier!

Overzicht aantal vrijwilligers 

Taalcoaching 275

Eigen Kracht / Taal & Werk 63

Taalcafé 50

Taal & Ouders 31

Taal & Toekomst 16

HuiswerkHulp Utrecht 49

Taalmentoraat / School’s cool 137

VoorleesExpress Utrecht 316

Lezen en praten met je kind 2

Overig (bestuur, Stichting Vrienden, pr, administratie, etc.) 31

Totaal 939
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Taalcoaching en activering volwassenen
Taal Doet Meer geeft taalcoaching aan anderstalige Utrechters. 
Door cursisten te koppelen aan een getrainde vrijwillige coach 
ontwikkelen zij hun taalvaardigheid. Maar er is meer! Cursisten 
leren ook de Utrechtse samenleving beter kennen en hun 
zelfvertrouwen neemt toe. Taalcoaching vindt zo veel mogelijk 
plaats in kleine groepen, verspreid over diverse locaties in 
de stad. Denk bijvoorbeeld aan bibliotheken, buurthuizen en 
op basisscholen. We kijken bij de start van de groepen naar 
de taalvraag en het niveau van de deelnemers. 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. 
Een intensief traject waarbij een taalcoach maximaal anderhalf 
jaar lang wekelijks lesgeeft aan een cursist. Wij stimuleren een 
actievere deelname aan de samenleving. Ons uitgangspunt 
is dan ook dat deelnemers na een afgerond individueel- of 
groepstraject doorstromen naar een vervolgaanbod. 
 

Wat levert taalcoaching en activering op?
In 2017 coachte Taal Doet Meer 632 deelnemers op hun taal 
en ontwikkeling (binnen taalcoaching en Eigen Kracht). De 
Universiteit van Maastricht heeft in 2014 onderzoek gedaan, 
waaraan Taal Doet Meer deelnam. Uit dat onderzoek blijkt dat 
taalcoaching werkt. Circa 71% van de deelnemers verbetert de 
taalbeheersing. 48 tot 66% van de deelnemers krijgt een betere 
sociale inclusie. Dit betekent dat deze mensen niet meer in een 
sociaal isolement verkeren, meer zelfvertrouwen hebben en/of 
nieuwe mensen ontmoeten. Het volgen van een taalcursus leidt 
tevens tot 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.) 

Om de kwaliteit en het effect van ons werk te meten hebben 
de taalconsulenten in 2017 panelgesprekken gehouden 
met cursisten. Op deze manier kregen we beter zicht op de 
leerwensen en vaardigheden van cursisten en de kwaliteiten 
van vrijwilligers. Uit de panelgesprekken blijkt dat cursisten een 
grote waardering hebben voor hun taalcoaches. Taalcoaching 
leidt onder andere tot beter kunnen spreken met leerkrachten, 
meer zelfvertrouwen en tot meer contacten buitenshuis. De 
tweede helft van 2017 ontwikkelden we een checklist, waarmee 
de taalcoach de voortgang en leerwensen kan evalueren met de 
deelnemer(s).

“Ik heb nu ik Nederlands spreek meer 
contact met mijn buren. Ik kan hen  
vragen stellen over huur en elektriciteit.”  
Uit: panelgesprekken Taal Doet Meer, 2017

“Ik praat nu zonder hulp met de juf van  
mijn kind. Ik snap nog niet alles, maar 
ik probeer alles.”  
Uit: panelgesprekken Taal Doet Meer, 2017

Taalcoaching volwassenen

voor jong en oudvoor jong en oud

EenEen

UTRECHTSE TAALSTRAATUTRECHTSE TAALSTRAAT
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Projecten volwassenen 
digiTaalhuis Utrecht
Het digiTaalhuis Utrecht is een samenwerkingsverband tussen 
Taal Doet Meer, de Bibliotheek Utrecht en Digiwijs 3.0. Samen 
zorgen we ervoor dat Utrechters in bibliotheken terecht kunnen 
met hun vragen over (digi)taalonderwijs en ook op weg worden 
geholpen. Daarnaast investeren we gezamenlijk in het opleiden 
en begeleiden van (digi)taalvrijwilligers.

Inloop en doorverwijzing

Utrechters kunnen bij het digiTaalhuis terecht met (digi)
taalvragen. Het Doe Mee Startpunt is de ‘voordeur’ van het 

digiTaalhuis. Hier kunnen Utrechters in de bibliotheken 
in Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen 

minstens een keer per week terecht. Tijdens de 
Doe Mee Startpunten zijn een gastheer of gast-
vrouw van de bibliotheek, een vrijwilliger van 

WIJ 3.0, een vrijwilliger van Taal Doet Meer en 
een vrijwillige Wegwijzer aanwezig. Utrechters kunnen 

binnenlopen met hun (digi)taalvragen of om laagdrempelig 
te oefenen. Tijdens deze inloopmomenten bruist het van de acti-
viteiten. Cursisten worden gestimuleerd om hun taal- en digitale 
vaardigheden te verbeteren. Deelnemers die les willen volgen, 
krijgen persoonlijk advies van de Wegwijzer of krijgen ter plekke 
een intake voor taal- of computerles. Naast de Wegwijzers in 
de vier Taalhuizen/Doe Mee Startpunten, zijn ook Wegwijzers te 
vinden in de bibliotheken Vleuterweide, Parkwijk, Oog in Al en 
de Centrale Bibliotheek. In 2017 hebben 914 mensen het Doe 
Mee Startpunt bezocht. Daarvan kwamen 562 bezoekers met 
een (digi)taalvraag bij één van de Wegwijzers.

Taalles

Met taallessen in de bibliotheek vergroten we de taalvaardigheid 
van anderstalige Utrechters door ondersteuning van taalcoaches.  
In 2017 volgden 353 Utrechters taalles in de bibliotheek. Aanvullend 
op deze lesgroepen kregen 200 Utrechters individuele thuisles of 
groepsles in de wijk (in buurthuizen en wijkcentra) in samenwerking 
met onder andere de sociaal makelaars-organisaties.

Taalondersteuning voor vrijwilligers

VC Utrecht (de Vrijwilligerscentrale Utrecht) heeft in 2017 256 
(digi)taalvrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers zijn naar 
diverse organisaties in het Utrechtse taalnetwerk doorverwezen, 
zoals bijvoorbeeld Humanitas, Taal Doet Meer, Gilde Utrecht, 
UCentraal, Stichting Seguro, Villa Vrede, Leger des Heils, 
Wijk&co en Prago. Het aantal vrijwilligers dat actief is binnen 
Taal Doet Meer op het gebied van taalcoaching in 2017 is 255. 
Voor taalvrijwilligers bestaat het Taalondersteuningspunt. Zij 
kunnen hier terecht met vragen over lesmaterialen, trainingen, 
toetsen en intervisie. Informatie hierover is ook online te vinden 
via www.taalhuisutrecht.nl. In 2017 hebben 281 nieuwe taalvrij-
willigers een introductiecursus van Taal Doet Meer of de basis-
training van Taal voor het Leven gevolgd. Daarnaast hebben 133 
vrijwilligers een verdiepende workshop gevolgd en 257 vrijwil-
ligers het taalspreekuur bezocht of digitaal advies ontvangen. In 
het totaal zijn 671 vrijwilligers ondersteund, waarvan een aantal 
mogelijk meerdere keren gebruik heeft gemaakt van de onder-
steuning en deskundigheidsbevordering.

 

Eigen Kracht 
Met het project Op Eigen Kracht naar een baan in Utrecht 
(Eigen Kracht) ondersteunen we samen met WIJ 3.0 anders-
talige Utrechters bij hun zoektocht op de arbeidsmarkt. In 2017 
begeleidden onze vrijwilligers 79 deelnemers. Twintig van hen 
vonden een betaalde baan en 9 deelnemers startten in dit jaar 
met een opleiding.

In 2017 gingen we van start met Taal & Werk-lessen in samen-
werking met Stichting Lezen & Schrijven. In deze taallessen 
besteedt de vrijwillige taalcoach aandacht aan taal in de context 
van het zoeken naar werk. Daarnaast werd speciale aandacht 
besteed aan het netwerk van Eigen Kracht. In december 2017 
lanceerden we de vernieuwde ‘Krachtvinder’ (http://www.kracht-
vinder.nl/): een website waarop de profielen en pitchvideo’s van 
werkzoekenden en coaches zichtbaar zijn en waar vacatures, 
nieuws, activiteiten en tips met elkaar gedeeld kunnen worden. 
We organiseerden vijf succesvolle krachtavonden, waar deel-
nemers, coaches en contactpersonen van (Utrechtse) bedrijven 
met elkaar in gesprek gingen.

Formeel en non-formeel  
Taal Doet Meer levert ook taalcoaching op maat. Daarvoor werken 
we samen met taalscholen zoals Taal+ en Acceptus. Vrijwillige 
taalcoaches ondersteunen bijvoorbeeld de lessen in de klas of 
oefenen de spreekvaardigheid. Uit onderzoek blijkt dat formele 
lessen van taaldocenten beter bijblijven als deze worden gecom-
bineerd met ondersteuning door taalvrijwilligers. We ontwikkelden 
een reader, specifiek voor de combinatie formeel- en informeel 
leren. Docenten, taalcoaches én cursisten merkten hiervan 
de meerwaarde in de praktijk. Met 26 taalcoaches konden we 
ongeveer 260 cursisten van Taal+ en Acceptus ondersteunen.

Deelneemster Maria: “Ik ben trots op mijzelf 
en dankbaar voor de hulp van Eigen Kracht. 
Nu ben ik niet meer bang in het openbaar  
over mijn ervaring te spreken en ik voel me 
alsof ik de bergen kan verzetten!”
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Gezonde Taal! 
Taal en gezondheid zijn onlosmakelijk aan 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 de onderwerpen welzijn, gezondheid, ziekte en 
zorg. Hiervoor ontwikkelden wij zes lesbrieven speciaal voor 
ouders van jonge kinderen: Spelen, De tandarts, Het consultatie-
bureau, De peuterspeelzaal, Veiligheid in en om het huis en Voor-
lezen. Daarnaast zijn er lesbrieven die breder inzetbaar zijn, zoals 
Gezond eten en bewegen en De Zorgverzekering. Samen met 
de Bibliotheek Utrecht, Ladyfit en Het Begint met Taal heeft Taal 
Doet Meer eind 2016 de  Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016 
gewonnen met het project ‘Gezonde Taal! voor oudere migranten’. 
Met de prijs ontwikkelen we nieuwe lesbrieven voor oudere 
migranten, organiseerden we themabijeenkomsten en stelden we 
de methode landelijk (online) beschikbaar. 292 Utrechters werkten 
in 2017 met de Gezonde Taal!-methode. 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 het gebruik van het lesmateriaal. Op deze 
wijze is de methode Gezonde Taal! breder beschikbaar gekomen 
voor migranten in Utrecht. 

 

Taalcafés  

In 2017 heeft Taal Doet Meer twee succesvolle Taalcafés 
geopend. Het Taalcafé is geen taalles. Het is het ontmoeten en 
oefenen met gesprekken. De focus ligt op spreekvaardigheid 
en het praktisch oefenen van de Nederlandse taal. In maart 
2017 is een nieuw Taalcafé in de Wijk gestart in de Voor-
kamer in Lombok. We hebben in de Voorkamer 401 bezoeken 
gehad van anderstaligen, waarvan 101 unieke bezoekers. We 
hebben een vrijwilligersbestand opgebouwd van meer dan 50 
personen die wisselend aanwezig zijn. Door het grote succes is 
ook in september 2017 in de Dreef in Overvecht een Taalcafé 
geopend. Daar hebben we sinds de opening in 240 bezoeken 
gehad, waarvan zo’n 80 unieke bezoekers. Het afgelopen jaar 
is materiaal ontwikkeld dat specifiek gebruikt kan worden in de 
Taalcafés. In 2018 blijven de Taalcafés open en breiden we het 
concept uit. 

Taal & Ouders 
Het project Taal & Ouders vormt een brug tussen wat we voor 
volwassenen en kinderen doen. Op verschillende locaties in 
Utrecht gaan vrijwillige taalcoaches met een groepje ouders 
van leerlingen op het peutercentrum / de basisschool aan de 
slag met hun Nederlands. We stimuleren de taalcoaches om 
de lessen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat de ouders 
kan helpen in het contact met de school van hun kinderen. 
Zo werken we mee aan het verlagen van de drempel voor 
ouders om te praten met de leerkracht en om mee te denken 
en mee te doen met activiteiten op school. Dit draagt bij aan 
de taalontwikkeling van de ouder, maar indirect ook aan de 
ontwikkeling van het kind op school.
In 2017 is het project Taal & Ouders uitgebreid naar in het totaal 
9 scholen en 3 peutercentra, waar we aan 104 ouders lesgeven. 
In het kader van de Versnelling startten we met Wijk&co extra 
groepen in Overvecht. Voor de taallessen op peutercentra 
werken we nauw samen met Spelenderwijs Utrecht. 

Vrijwilliger Peter uit het Taalcafé in 
Lombok: “De gesprekken bij het Taalcafé, 
tussen deelnemers en vrijwilligers, gaan 
vaak alle kanten op. Soms zijn de  
onderwerpen zwaar, vaker juist triviaal, 
lichtvoetig, grappig. Het gaat over eten, 
over feestdagen, over een Nederlandse 
buurman die wel of geen gedag zegt.  
Over de dagelijkse gang van zaken in  
het AZC en over toekomstdromen.” 

Deelnemer uit het Taalcafé in Overvecht: 
“Ik maak kennis met mensen en spreken 
gaat beter met aardige mensen. Ik vind  
het leuk om andere mensen te ontmoeten.”



Jeugd
Taal Doet Meer voor Utrechtse jeugd  
(0-25)  
Met ons programma ‘Plezier in Lezen en Leren buiten de 
schoolmuren’ bereiken we sinds medio 2017 jeugd van 0 tot 25 
jaar. We ontwikkelden in 2017 een aanbod voor (ouders van) 
de allerkleinsten. Zoals Lezen en Praten met je Kind, waarbij 
taalcoaches aan de slag gaan met thema’s zoals voorlezen, 
spelen en gezonde taalgewoonten. En met de VoorleesExpress 
Utrecht introduceren we plezier in voorlezen voor kinderen 
vanaf 2,5 jaar en verrijken daarmee de taalomgeving thuis. Voor 
oudere kinderen bieden Taalmentoraten en School’s cool 
individuele begeleiding rond taal en ontwikkeling. HuiswerkHulp 
Utrecht richt zich op taal en schoolwerk in groepjes. In het 
nieuwe project Taal & Toekomst coachen we 16-plussers op het 
gebied van taal, opleiding en arbeidsmarkt. En Taal & Ouders 
biedt taalles voor ouders op de school van hun kind.

Wat levert ons werk voor de Utrechtse 
jeugd op? 
Onze talrijke enthousiaste jeugdvrijwilligers blijven (voor)lezen, 
samen huiswerk maken, de krant bespreken of samen naar de 
bibliotheek gaan. 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. We 
trekken op met zowel de scholen, ouders en vrijwilligers om 
goed aan te sluiten in het gezamenlijke project Taalversterkers 
tussen school en thuis. Informele ondersteuning van het 
schooltraject leidt tot meer zelfvertrouwen bij leerlingen, betere 
schoolprestaties en het minder herhalen van een schooljaar. Om 
kinderen met een migratieachtergrond gelijke kansen te bieden 
is extra aandacht op school én buitenschools nodig. Onze samen- 
werkingspartners van het Trajectum College verwoorden het als 
volgt: “Wij kunnen het niet alleen! 

Projecten Jeugd
 
Lezen en Praten met je kind 
We bereiken kinderen vanaf 2,5 jaar met de VoorleesExpress. 
Taalachterstand kan echter voorkomen worden door nóg vroeger 
te starten met voorlezen, te praten bij de verzorging en te zingen 
met kinderen. Samen met partners Spelenderwijs, de Bibliotheek 
Utrecht en consultatiebureaus signaleerden we de behoefte aan 
vroegere interventies, gericht op jongere kinderen én ouders. In 
september zijn we daarom gestart met de inzet van taalvrijwilligers 
bij ouder-kindgroepen in Overvecht en Kanaleneiland. Sommigen 
van de kleintjes spreken nog geen Nederlands, dus daarmee is 
op speelse wijze, samen met de moeders, een start gemaakt. 
We streven naar een impact op het hele gezin: ouders van jonge 
kinderen voelen zich gesterkt in plezierige taalgewoonten en 
kinderen worden daarmee op een prettige manier gestimuleerd. 

VoorleesExpress Utrecht 

De VoorleesExpress Utrecht stimuleert de taalontwikkeling van 
kinderen tussen de 2,5 en 8 jaar en verrijkt de taalomgeving 
thuis. Een vrijwilliger komt een keer per week, 20 weken 
achter elkaar, bij gezinnen thuis om voor te lezen, maar ook 
om taalspelletjes te doen. We kijken samen met de ouders hoe 
zij hun kinderen kunnen stimuleren op het gebied van taal. In 
2017 hebben we bij 255 gezinnen voorgelezen. In de online 
omgeving ‘mijnvoorleesexpress.nl’ konden de vrijwilligers 
wekelijks informatie lezen en de voortgang van het project 
bijhouden. We experimenteerden met een extra startmoment. 
Dat is goed bevallen. Ook deden we mee aan een onderzoek 
van de Erasmus Universiteit naar de effectiviteit van de 
VoorleesExpress. De resultaten hiervan worden medio 2018 
naar buiten gebracht. 

Taalmentoraten 
Taalmentoren ondersteunen basisschoolleerlingen in de leeftijd 
van 8-12 jaar op het gebied van begrijpend lezen en de woorden- 
schat. In 2017 hebben 24 koppels het project succesvol afgerond 
en in het schooljaar 2017-2018 zijn 28 nieuwe koppels gestart. 
De mentorkoppels gaan een schooljaar lang wekelijks op een 
leuke en creatieve manier met een leerling aan de slag met 
taal- en studievaardigheden. Naar aanleiding van de behoefte 
van twee middelbare scholen, het Trajectum College en Ithaka 
(Internationale Schakelklassen), hebben we in december 2017 
een kleine groep middelbare scholieren laten instromen in het 
project Taalmentoraten. We werken in dit project nauw samen 
met de school, zodat de begeleiding goed aansluit bij wat er op 
school gebeurt. 

6

Taalmentor Katinka: “Ik ben met mijn 
pupillen Khadija (11) en Mohamed (9) 
naar een echt kidscollege geweest in de 
bibliotheek. Martine Letterie, kinderboek-
schrijfster, leidde het college. Het ging over 
haar boek Groeten van Leo, over een kind 
in kamp Westerbork. De week erna hadden 
ze het in de klas van Khadija over het boek 
Groeten van Leo. Vol trots kon ze vertellen 
dat ze hier een verhaal over had gehoord 
van de schrijfster zelf.”
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School’s cool 

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 in de Nederlandse taal óf hun ouders 
beheersen het Nederlands onvoldoende om hen te kunnen 
helpen met huiswerk. Ze worden voor 1,5 jaar gekoppeld aan 
een goed opgeleide, vrijwillige mentor. Deze mentor helpt hen 
wekelijks met het maken van huiswerk en luistert, inspireert en 
motiveert. De mentor houdt, waar nodig, contact met school en 
de ouders en stimuleert de taalontwikkeling. In 2017-2018 
startten 42 koppels met een mentoraat. In december 2017 zijn 
opnieuw 10 leerlingen van Taalschool Utrecht ingestroomd. 
Deze leerlingen, maximaal 2 jaar in Nederland en vaak met een 
achtergrond als vluchteling, kunnen een extra voorbereiding op 
de overstap naar de middelbare school goed gebruiken. 
 

HuiswerkHulp Utrecht 

Met HuiswerkHulp Utrecht (HHU) bieden we twee keer per week 
betaalbare huiswerkbegeleiding aan voor middelbare scholieren 
op drie locaties in Utrecht: 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 deze leerlingen  aan hun taal-, plannings- en 
studievaardigheden. In 2017 stonden 67 leerlingen ingeschreven, 
verdeeld over de drie locaties. In 2017 werkten we in Kanalen-
eiland op een nieuwe manier: in kleine zelfstandige groepjes met 
vaste huiswerkcoaches. Dit wordt door zowel de vrijwilligers als 
de leerlingen positief ervaren. Meer persoonlijke aandacht voor 
de ontwikkeling van de leerling blijft ook in 2018 een aandachtspunt 
voor alle locaties.  

 

Taal & Toekomst 
Taal & Toekomst is een begeleidingstraject voor jongeren tussen 
de 16 en 25 jaar die de stap maken naar een opleiding, stageplaats 
of werkplek. Vrijwillige coaches gaan samen met de jongeren 
aan de slag met taal- en communicatievaardigheden, empowerment 
en het uitbreiden van hun netwerk. Het doel is de kansen van 
deze anderstalige jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. In 
februari 2017 zijn er 9 koppels gestart met dit project. De jongeren 
hebben ook een netwerkbijeenkomst en een pitch-training kunnen 
volgen, in samenwerking met ICM. Vanwege het succes van het 
begeleidingstraject zijn in het najaar van 2017 nog 5 koppels 
gestart. In 2018 breiden we Taal & Toekomst uit. 

Deelnemer Amina: “Ik heb meegedaan  
aan Taal & Toekomst omdat ik mijn  
Nederlands wilde verbeteren en ook nog 
om te durven praten met mensen.  
Bijvoorbeeld op straat of in de winkels,  
en om leuke vrienden te ontmoeten.  
Het was een leuke ervaring! Ik ben niet 
meer bang om met andere mensen Neder-
lands te spreken. En ik heb een passende 
opleiding gevonden en leuke vrienden 
ontmoet!” 

Huiswerkcoach Glenn: “Ik vind het 
belangrijk om betrokken te zijn bij mijn 
stad en wijk! Daarom ben ik actief in 
de huiswerkklas in Kanaleneiland voor 
middelbare scholieren, vaak jongeren 
uit anderstalige gezinnen. Ik vind het 
een erg leuk project waarin ik ook een 
band opbouw met jongeren uit mijn eigen 
buurt. Iets wat anders niet zo snel zou 
gebeuren!” 
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Organisatie
Team

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

- Lineke Maat, directeur
- Dennis van Tiel, financiën en administratie
- Inge Goorts, senior projectleider taalcoaching (tot april ’17)
- Ellen Visser, senior projectleider taalcoaching (vanaf april ’17)
- Yvonne Blok, projectleider taalcoaching
- Melissa Romaní, projectleider taalcoaching en Eigen Kracht 
- Amina Haitoute, projectmedewerker taalcoaching
- Dirkje van den Berg, projectmedewerker taalcoaching 
- Mascha Sillevis, projectmedewerker taalcoaching 
 (vanaf oktober ‘17)
- Merlijn Slothouber, senior projectleider jeugd 
- Jorinde van Leeuwen, projectleider jeugd
- Annemarie van Voorst, projectleider jeugd
- Mirjam van Dijk, projectmedewerker jeugd 
- Mariëlle van Rooij, taalconsulent NT2
- Carien Westenbroek, junior taalconsulent NT2
- Adelina Tremonti, taalconsulent NT2 (vanaf juni ’17)
- Nathalie Stekelenburg, communicatiemedewerker 
 (vanaf april ’17)
- Rita van den Heuvel, bureaumanager
- Nine de Langen, bureaumedewerker
- Ivelina Koleva, administratief medewerker 
- Imran Battaloglu, plv. administratief medewerker
 (zwangerschapsvervanging).

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de  
organisatie ligt bij het bestuur. Ons bestuur werd in 2017 
gevormd door de volgende personen:
- Eugène Litamahuputty, lid
- Reintje Maasdam, lid
- Jan Ravesteijn, penningmeester
- Anne-Lies Schrijvers, secretaris
- Marka Spit, voorzitter

De vitale vrijwilliger

Vitaal vrijwilligersmanagement heeft het afgelopen jaar hoog op 
de agenda gestaan bij Taal Doet Meer. In juni 2017 organiseerden 
we een succesvol College over vrijwilligersmanagement: Vitaal 
Doet Meer! We hebben een aangescherpte visie geformuleerd 
op vrijwilligersmanagement, met het ontwikkelen en benutten van 
talenten van vrijwilligers als speerpunt. We zijn blij en trots dat 
zoveel mensen een steentje willen bijdragen aan onze organi-
satie. En we willen dat menselijk kapitaal graag benutten. Door 
de verbreding van ons aanbod zorgen we ervoor dat vrijwilligers 
met een bredere blik naar het gezin kijken, signaleren of doorver-
wijzen. Gedegen vrijwilligersmanagement betekent ook professio-
neel faciliteren van vrijwilligerswerk. Wij geloven in de gedachte: 
brengen én halen. Onze vrijwilligers moeten zelf ook kunnen 
groeien. Daarom bieden we een zeer breed scala aan opleidingen 
en trainingen aan. De introductiecursus en alle verdiepende 
workshops zijn sinds 2017 opgenomen in de halfjaarlijkse Taal 
Doet Meer folder ‘Ontwikkel jezelf als vrijwilliger’. Ook staan alle 
bijeenkomsten, workshops en introductiecursussen op de website.

Financiering en samenwerking 

In 2017 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 doneert een groeiende 
groep Utrechters via de Stichting Vrienden van Taal Doet Meer. 

Sponsoring 
In 2017 stelden opnieuw diverse Utrechtse bedrijven hun deskun-
digheid beschikbaar aan Taal Doet Meer. In ruil hiervoor konden 
deze bedrijven onze kennis en ervaring benutten. Ook droegen  
de 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 beschik-
baar stellen van ruimtes. In 2017 werkten we samen met onder 
andere 4Young People, Achmea Foundation, Auris, Auxa, a.s.r., 
Berenschot, bol.com, Celgene, First Consulting, Het Rooster,  
ICM Opleiding & Training, Insight TV, JCI ‘t Sticht, KaNS, Lemniscaat, 
Leo Club Utrecht, Maatschap voor Communicatie, Movares,  
Organisatieregie, PKU, Podium, PWC, Rabobank Utrecht e.o., 
Regardz La Vie, Sardes, Schrijflust, Seats2Meet Utrecht,  
Soroptimisten, Theater A la carte, Uitgeverij Young & Connected, 
Van Stein, VFM, Vrolijk Holding en Way2Web.

Samenwerking 

Taal Doet Meer werkt landelijk en lokaal met veel organisaties 
samen. Denk aan Platform VoorleesExpress, School’s cool 
Nederland, Het Begint met Taal, en lokaal de Bibliotheek, 
scholen, WIJ 3.0, sociaal makelaars en diversebuurtteams. 
Zie voor een overzicht www.taaldoetmeer.nl.
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