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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 2000
Utrechters in 2018 van meer dan 1000
vrijwilligers een steun in de rug bij
hun taal en ontwikkeling.
In 2018 hing voor het eerst de poster
van de Utrechtse Taalstraat voor jong
en oud verspreid door de stad, op
scholen, in buurtcentra en bibliothe
ken. De poster laat zien voor wie de
vrijwilligers van Taal Doet Meer zich
inzetten. Ze zetten zich in voor anders
talige Utrechters van alle leeftijden,
bijvoorbeeld als Voorlezer voor peuters
en kleuters, als Taalmentor van scho
lieren of als Taal & Toekomstcoach voor
jongeren. Taalcoaches geven les aan
volwassenen, op basisscholen, in
wijken en zo nodig bij mensen thuis.
De taallessen verbinden we met thema’s
zoals opvoeding, gezondheid en werk.
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De Taalstraat geeft verbinding weer.
We verbinden de ondersteuning van
volwassenen en kinderen, zorgen voor
doorstroom en doorverwijzing. Maar
we verbinden ook vooral Utrechters
met elkaar. Deze inzet van vrijwilligers
is van grote waarde. Joris Luyendijk,
spreker op het Taal Doet Meer College
in september 2018, omschreef het als
volgt: “Nieuwkomers hebben veel
privileges niet, die anderen onbewust
hebben. Degenen die ondanks het
gebrek aan deze privileges toch succes
vol zijn, hebben meestal iemand in hun
omgeving, vaak een vrijwilliger, die in
hen geloofde, die hen ondersteunde en
aanmoedigde.”
In het kader van de lokale verkiezingen
presenteerden we voorjaar 2018 met
partners het manifest ‘Een Tien voor
Taal Utrecht’. Dit kreeg een prominente
plek in het Collegeprogramma. In 2018
organiseerden we ook voor het eerst
het ontmoetingsdiner Utrechters
praten met Utrechters. De Rabobank,
die in maart met lef de eerste editie
organiseerde, gaf in het najaar het
stokje over aan Movares. Zo werken we
aan het realiseren van onze droom: een
stad waarin iedereen kansen krijgt en
Utrechters elkaar kunnen en willen
verstaan. In dit jaarbeeld lees je over
onze activiteiten en resultaten in 2018.
Veel leesplezier.
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Taalcoaching 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. Utrechters kunnen binnen
lopen met hun (digi)taalvragen of om laagdrempelig te
oefenen. Deelnemers die les willen volgen, krijgen persoon
lijk advies van de Wegwijzer of krijgen ter plekke een intake
voor taal- of computerles. In 2018 hebben 1051 mensen
het Doe Mee Startpunt bezocht. Daarvan zijn 560 bezoekers
met een (digi-)taalvraag door een Wegwijzer naar (digi-)
taalcursussen doorverwezen.

“Ik kan nu wel een beetje Nederlands
praten. Ja, dat is door Taal Doet Meer.”
– deelnemer Abdul

Taalcoaching en activering volwassenen in
bibliotheken
Binnen het digiTaalhuis geeft Taal Doet Meer taalcoa
ching in 7 bibliotheken in Utrecht. Deelnemers ontwik
kelen samen met een getrainde vrijwillige coach hun
taalvaardigheid. Cursisten leren daarnaast de Utrechtse
samenleving beter kennen en hun zelfvertrouwen neemt
toe. We kijken bij de start van de groepen naar de taal
vraag en het niveau van de deelnemers. Anderstaligen
die niet kunnen deelnemen aan een groep, bijvoorbeeld
door (mantel-)zorgtaken of lichamelijke of psychische
klachten, kunnen individuele taalcoaching krijgen. We
stimuleren dat deelnemers na een afgerond individueel
of groepstraject doorstromen naar een vervolgaanbod.
In 2018 waren er 279 deelnemers in taalgroepjes in de
Bibliotheek. Om deelnemers beter te ondersteunen, hebben
de taalconsulenten tussenevaluaties ontwikkeld. Op deze
manier krijgen we beter zicht op de voortgang en leer
wensen van deelnemers. In 2018 volgden 52 personen een
individueel traject.

“Het helpt ook met een klein beetje
netwerk op te bouwen.”
– deelnemer Arzu

Taalondersteuning voor vrijwilligers
VC Utrecht (Vrijwilligerscentrale Utrecht) heeft in 2018
in totaal 193 taalvrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers
zijn doorverwezen naar organisaties als Humanitas, Taal
Doet Meer, het Gilde, U-Centraal, Stichting Seguro, Villa

“Ik vind het heel belangrijk om me te
ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en
buiten mijn eigen wereld te kijken. En ik
wil een zinvolle bijdrage leveren aan de
maatschappij. Dat kan bij Taal Doet Meer.”
– vrijwilliger
Vrede, Leger des Heils, Wijk&co, WelNu en Queridon taal
& horeca. Het aantal vrijwilligers dat actief is binnen Taal
Doet Meer op het gebied van taalcoaching in 2018 is 245.
Voor alle Utrechtse taalvrijwilligers bestaat het Taalonder
steuningspunt. Zij kunnen hier terecht met vragen over les
materialen, trainingen, toetsen en intervisie.
Informatie hierover is ook online te vinden via
www.digitaalhuisutrecht.nl. In 2018 hebben 217 nieuwe
taalvrijwilligers een starttraining van Taal Doet Meer of
de basistraining van Taal voor het Leven gevolgd.
Daarnaast hebben 153 vrijwilligers een verdiepende
workshop gevolgd. In 2018 hebben 239 vrijwilligers het
taalspreekuur bezocht, digitaal advies ontvangen of zijn
bereikt via wijkbezoeken. In totaal zijn 609 vrijwilligers
ondersteund, waarvan een aantal mogelijk meerdere keren
gebruik heeft gemaakt van de ondersteuning en deskun
digheidsbevordering.
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Formeel & non-formeel leren

Taal in de Wijk

Taal & Werk: Eigen Kracht

Wij geloven in de meerwaarde van een combinatie van
formeel en non-formeel leren. Daarom zijn vrijwilligers
ook actief in Taalklassen. Daarvoor werken we samen
met de taalschool Taal+. Vrijwillige taalcoaches geven
ondersteuning in de lessen en oefenen met spreekvaar
digheid. Uit onderzoek blijkt dat meer hulp in de klas

Taalcafés

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 naar een baan. In 2018
begeleidden we met 53 vrijwilligers 84 deelnemers.

“Op het einde van elke les voer ik
klassikaal een korte uitspraakoefening
uit, die ik thuis heb voorbereid.”
– taalcoach Ben
zorgt voor meer taalaanbod en meer mogelijkheden tot
feedback geven. De taalcoaches zijn in drie bijeenkomsten
getraind in hun rol als vrijwilliger, in didactiek in tweede
taalverwerving en de inzet van verschillende materialen
en activerende werkvormen. Docenten, taalcoaches én
cursisten merkten de meerwaarde in de praktijk. Met 24
taalcoaches konden we ongeveer 189 cursisten van Taal+
ondersteunen.

Het Taalcafé is een plek waar anderstalige Utrechters en
Utrechtse vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan. Het
gaat om ontmoeten en spreken in de Nederlandse taal. In
2018 organiseerde Taal Doet Meer op vijf plekken in de stad
Taalcafés. De Taalcafés vinden plaats in Lombok, Overvecht
(twee locaties), Kanaleneiland en Vleuten-De Meern. De
Taalcafés in Kanaleneiland, Vleuten-De Meern en in de
moskee in Overvecht zijn in 2018 geopend. De Taalcafés
in Overvecht zijn onderdeel van ‘de Versnelling’. In 2018
trokken de Taalcafés 1997 anderstalige bezoekers, waarvan
324 unieke. We hebben een bestand van 150 personen die
wisselend aanwezig zijn als vrijwilliger in het Taalcafé.
Op elke locatie zijn een of twee vrijwillige coördinatoren
actief. Zij worden begeleid en geadviseerd. Naast het
bestaande materiaal zijn in 2018 vertELKAARten ontwikkeld.
Dit is een bundel met elf kaarten waarop verhalen staan
over tradities en rituelen van Utrechters uit verschillende
windstreken.

Taalgroepen in de wijken
In samenwerking met de sociaal makelaars en andere wijk
initiatieven organiseren we taalcoaching in groepen in de
wijk. Buurthuizen en wijkcentra openen hun deuren voor
deze groepen die één keer in de week samenkomen. In
2018 volgden 90 Utrechters taalcoaching in groepen in de
wijk. Dertig vrijwillige taalcoaches waren actief om samen
met de deelnemers te werken aan
de Nederlandse taalvaardigheid.

“Toen ik 3 maanden geleden begon met Eigen
Kracht had ik echt geen idee wat ik wilde. Nu,
3 maanden later, weet ik echt welke stappen
ik kan zetten. 1, 2, 3. Het heeft me echt heel
erg geholpen.” – deelnemer Hana
Vijfentwintig van hen vonden een betaalde baan en 11
deelnemers startten in 2018 met een opleiding.
In het begeleidingstraject hebben we in 2018 enkele wij
zigingen doorgevoerd. In de nieuwe aanpak wordt meer
aandacht besteed aan taal. Deelnemers komen gedurende
3 tot 6 maanden wekelijks samen in een groepje. Hier
wordt taalcoaching gecombineerd met werkgerelateerde
thema’s. Daarnaast worden deelnemers gekoppeld aan
een individuele coach.
In 2018 organiseerden we vier succesvolle krachtavonden,
waar deelnemers, coaches en contactpersonen van
(Utrechtse) bedrijven met elkaar in gesprek gingen.
Daarnaast werd de website www.krachtvinder.nl in gebruik
genomen door deelnemers, vrijwilligers en het netwerk
van Eigen Kracht.
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Taal & Gezondheid: 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’

“Laaggeletterden omschrijven hun gezond
heidstoestand vaker als matig tot slecht dan
niet-laaggeletterden (40% tegenover 10%).
Deelnemers aan taalcoaching ervaren een
betere fysieke gezondheid (39%) en een
psychisch betere gezondheid (53%).”
– uit: Feiten en cijfers laaggeletterdheid,
Stichting Lezen & Schrijven, 2018
boodschappen niet mogelijk. Gezonde Taal combineert
taalles met informatie over de onderwerpen welzijn,
gezondheid, ziekte en zorg. Hiervoor ontwikkelden wij
lesbrieven voor ouders van jonge kinderen en voor een
bredere doelgroep. De lesbrieven zijn geüpdatet in 2018.
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

“Ik heb veel nieuwe woorden geleerd over
gezondheid, dat is echt belangrijk voor mij!”
– deelnemer Fatima

‘Gezonde Taal voor oudere migranten’. Met de prijs hebben
we in 2017 en 2018 tien nieuwe ‘Gezonde Thema’s’ ontwik
keld, die een iets hoger taalniveau vragen. Zo hebben we
een gedifferentieerd aanbod. De nieuwe Thema’s worden
uitgegeven door uitgeverij Van Dale en zijn – voorzien van
een e-learning – landelijk beschikbaar gekomen. Daarnaast
zijn in 2018 vier themabijeenkomsten georganiseerd, met
als onderwerp: Spelen, Gezond eten en bewegen, Blijf
gezond tijdens de Ramadan en Het Bevolkingsonderzoek.

“Er zitten veel verschillen in het gezondheidssysteem in Nederland en Zambia.
Ik vond het heel leuk om hier meer
informatie over te krijgen.”
– deelnemer Sydney
476 Utrechters werkten op verschillende manieren met
Gezonde Taal. Een deel daarvan werd begeleid door vrij
willigers van collega-organisaties zoals U Centraal, Steun
punt GGZ Utrecht, Wijk&co en Inaya Zorg. Zij volgden
vooraf een training over het gebruik van het lesmateriaal.
Op deze wijze is de methode Gezonde Taal breder beschik
baar gekomen voor migranten in Utrecht.

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 op de basisschool of voorschool van
hun kind aan de slag met hun Nederlands. Dit draagt
bij aan de taalontwikkeling van de ouder, maar indirect
ook aan de ontwikkeling van het kind op school. Vanaf
september 2018 zijn we een samenwerking gestart met
Alsare Ontwikkeling en Advies. Op deze manier konden
in 2018 meer ouders bereikt worden. Het project Taal &
Ouders is daarmee uitgebreid naar in totaal 15 scholen
en peutercentra, waar we met 34 vrijwilligers lesgaven
aan 140 ouders. 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.

“Mijn kinderen zijn erg trots op mij en zijn
erg blij dat ik een cursus op hun school
volg. Ze praten er met trots over naar
hun klasgenoten.” – een moeder;
uit onderzoek Taal Doet Meer,
Lerende ouders, december 2018
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Jeugd
Lezen en Praten met je Kind
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 pret
tige manier gestimuleerd. In 2018 zijn we gestart met
het programma Vrijwillige Zorg in het gezin met het
Oranje Fonds. Hierin zijn de eerste pilotactiviteiten
gestart om samen met ouders te werken aan de taalont
wikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Dit doen we in ouder-kindgroepen, waarin de ouders erva
ringen met elkaar uitwisselen over opvoeding en werken
met Gezonde Taal. Ook zijn we gestart met TaalThuis

“Afgelopen week had ik een moeder en kind,
die wekelijks bezocht worden door een
vrijwilliger, weer bij mij op het spreekuur:
moeder was heel enthousiast over de
TaalThuisbezoeken. Haar kind vindt het
leuk: eerst samen boekjes kijken, daarna
spelen. Hij vraagt nu zelf ook vaker aan
zijn moeder om boekjes voor te lezen en
zijn taalontwikkeling gaat goed vooruit.”
– jeugdarts Céline van Klei over de
TaalThuisbezoeken

bezoeken, waarin we met ouders samen bekijken welke
taalgewoonten er al zijn, hoe we daar op aan kunnen slui
ten en wat we eraan toe kunnen voegen. We bereikten in
2018 23 ouders met hun jonge kinderen. Daarbij ontwik
kelden we voor vrijwilligers de training Timmeren aan Taal
met het hele Gezin en stelden we Tassen vol Taal samen
– materiaal voor onze vrijwilligers om met ouders en kin
deren spelenderwijs met taal bezig te zijn. In samenwer
king met de Bibliotheek en het Consultatiebureau
Kanaleneiland organiseerden we de pilot BoekStartcoach,
waarin we ex-deelnemers als ervaringsdeskundigen heb
ben kunnen inzetten. Deze meertalige moeders gingen
op het consultatiebureau in gesprek met ouders over
voorlezen, BoekStart en het taalaanbod in de wijk. Uit
cijfers van de Bibliotheek blijkt dat inschrijvingen op
de betreffende ochtenden significant zijn gestegen ten
opzichte van dezelfde ochtenden in 2017, soms zelfs
vervijfvoudigd.

VoorleesExpress Utrecht
De VoorleesExpress Utrecht stimuleert samen met ouders
de taalontwikkeling van kinderen tussen de 2,5 en 8 jaar
en verrijkt de taalomgeving thuis. Een vrijwilliger komt
één keer per week, 20 weken achter elkaar, bij een gezin
thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. We kijken
samen met de ouders hoe zij hun kinderen kunnen stimu
leren op het gebied van taal. Ook gebruiken de voorlezers
van de jongste kinderen sinds september 2018 de ‘Tas vol
Taal’, een tas vol met taalspelletjes waarmee ze samen
met de ouders spelenderwijs taal kunnen aanbieden aan
het kind. In totaal kwamen 315 vrijwilligers in 2018 in
262 gezinnen. De Erasmus Universiteit heeft een groot
onderzoek gedaan naar het effect van de VoorleesExpress.
Daaruit bleek dat de VoorleesExpress een positief effect
heeft op het verhaalbegrip van het kind. Ouders waarderen
de voorlezers en zien zelf ook positieve veranderingen.
Wij zijn blij met deze resultaten!

“De tijd vliegt zo snel. We houden van onze lieve voorlezer.
We hebben genoten van samenlezen. Haar duidelijke
voorlezen stimuleerde de ontwikkeling van het Nederlands
van mijn dochter. Nu praat ze zinnen, langer en complexer.
Ik heb ook van de voorlezer geleerd. Hartelijk bedankt voor
Lidy en jullie!” – een moeder
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Taalmentoraten
Taalmentoren ondersteunen basisschoolleerlingen in de
leeftijd van 8-12 jaar op het gebied van begrijpend lezen
en woordenschat. Sinds 2018 hebben we ook Taalmen
toraten op het voorgezet onderwijs (12-16 jaar). Het
bereik is dit jaar gegroeid naar 58 koppels. De mentor
koppels gaan een schooljaar lang wekelijks op een leuke

“De aanvullende waarde van de vrijwilliger
wordt niet alleen genoemd in het aanvullen
van schoolse vaardigheden. Een vrijwilliger
kan ook een signaleringsfunctie hebben van
hoe het thuis gaat.” – uit: Onderzoek
Taalversterkers, Universiteit Utrecht,
dec. 2018
en creatieve manier met een leerling aan de slag met
taal- en studievaardigheden. De samenwerking met de
scholen is intensiever dankzij het gezamenlijke project
Taalversterkers tussen school en thuis. We hebben onder
zocht hoe vrijwilligers de betrokkenheid bij schoolwerk
van anderstalige ouders kunnen versterken. Naar aanlei
ding van dit onderzoek geeft Taal Doet Meer de vrijwilli
ger nu handvatten om de ouders te helpen een taalrijke

School’s cool
thuisomgeving en een gestructureerd en prettig leer
klimaat thuis te creëren, en om het contact tussen ouders
en school te bevorderen. Concreet gaat het daarbij om
het duidelijk communiceren van verwachtingen aan de
vrijwilligers voor de samenwerking met ouders. Verder
om structurele kennisoverdracht tussen vrijwilliger en
ouders, en het veranderen van het beeld bij vrijwilligers
dat ouders hun kind niet zouden kunnen ondersteunen
door een taalbarrière.

De Universiteit Utrecht
onderzocht Taalversterkers
tussen school en thuis.
Een van onze vrijwilligers
zegt hierin, over de samenwerking met de docent:
“We spraken dezelfde taal
om hem te motiveren.”

School’s cool is ons mentorproject voor leerlingen van
groep 8 die willen leren, maar niet in een ideaal ontwikkel
klimaat opgroeien. De meeste pupillen die worden aange
meld 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, inspi
reert en motiveert. De mentor houdt contact met school
en ouders, en stimuleert de taalontwikkeling. In 2018
hebben we 71 leerlingen begeleid, waarvan een groeiend
aantal met een vluchtachtergrond. We hebben daarom
extra afstemming gehad met school en ouders. Voor de
ondersteuning van vrijwilligers hebben we extra expertise
opgedaan. Onder andere via VluchtelingenWerk en met
School’s cool Nederland ontwikkelen we een gerichte
training voor deze doelgroep.
Ook investeerden we in 2018 in de samenwerking met
scholen en ouders. Dit deden we onder de noemer ‘Taal
versterkers tussen school en thuis’. Informele ondersteu
ning van het schooltraject leidt tot meer zelfvertrouwen
bij leerlingen en betere schoolprestaties. Dit informele
leren is nodig naast school en stimuleert niet alleen jeugd,
maar biedt ook ouders handvatten om bij te dragen aan
de (taal)ontwikkeling van hun kind. Vrijwilligers slaan
vaak een brug tussen ouders en school.

+2 -3
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HuiswerkHulp Utrecht

Taal & Toekomst

Met HuiswerkHulp Utrecht (HHU) bieden we twee keer per
week betaalbare huiswerkbegeleiding aan voor middel
bare 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 2018 hebben we 54 leerlingen
begeleid, verdeeld over de drie locaties. In 2018 werkten
we in Kanaleneiland op een nieuwe manier: in kleine zelf
standige 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 2019 een aandachtspunt voor
alle locaties. We hebben altijd wachtlijsten, en betaalbare
huiswerkbegeleiding is belangrijk om gelijke onderwijs
kansen te stimuleren. Daarom hebben we met verschillende
partners in de stad overleg om buitenschools leren voor
meer jongeren beschikbaar te maken.

In 2018 zijn binnen Taal Doet Meer 20 jongeren in de
leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar gekoppeld aan een Taal
& Toekomstcoach. Aanmelders zijn o.a. MBO Utrecht,
Internationale Schakelklassen (Ithaka) en Young
Ambition.
Omdat dit project nog in ontwikkeling is, hebben we
extra aandacht voor evaluatie gehad. Jongeren geven
aan het einde van het Taal & Toekomsttraject aan dat
ze verbetering merken in taal- en communicatievaar
digheden in het Nederlands, het hebben van zelfver
trouwen, het opbouwen van een groter netwerk en in
vaardigheden als presenteren, solliciteren en op iemand
afstappen. Ook hebben de jongeren een beter beeld van
hun kansen op de arbeids- en opleidingsmarkt en een
duidelijker idee van wat er van hen verwacht wordt door
werkgevers.

Alle coaches die aan de slag gaan in het project Taal &
Toekomst volgen twee trainingen die hen klaarstomen
tot coach, zij geven aan dit zinvol te vinden en waar
mogelijk meer trainingen te volgen.
Voor de jongeren hebben we in 2018 workshops
Solliciteren en Jezelf presenteren georganiseerd en zij
hebben deelgenomen aan Krachtavonden (zie Eigen
Kracht): samenkomen en met elkaar netwerken aan
de hand van leuke opdrachten, en het ontmoeten van
professionals en werkgevers.

“Richenel heeft mij erg geholpen met het
maken van een studiekeuze. Samen hebben
we open dagen bezocht en veel gepraat over
wat ik kan, wil en leuk vind. Daarnaast
heeft Richenel mij ook erg geholpen met
Nederlands. Ik heb veel nieuwe woorden
geleerd. Tijdens het traject is mijn
belangrijkste doel behaald: ik ben gestart
met een opleiding elektrotechniek BBL!”
– Abdellah, coachee Taal & Toekomst
Utrecht
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Organisatie
Aantal
deelnemers

Aantal
vrijwilligers

digiTaalhuis Utrecht

331

245

Formeel & non-formeel leren

189

24

Taalcafé / Taal in de Wijk

414

180

84

53

Taal & Gezondheid

476

50

Taal & Ouders

140

34

Taal & Toekomst

20

22

HuiswerkHulp Utrecht

54

30

Taalmentoraten

58

60

School’s cool

71

75

262

315

Lezen en praten met je kind

23

12

Overig (bestuur, kernteam,
etc.)

-

15

2.122

1.115

Project

Taal & Werk

VoorleesExpress Utrecht

totaal

Team

Samenwerking

Taal Doet Meer werkt met een team van ruim 1000 vrij
willigers die zich als coach, mentor of als coördinator
inzetten. Ook zijn vrijwilligers op andere terreinen actief,
denk bijvoorbeeld aan communicatieadvies. Onze beroeps
krachten sturen de vrijwilligers aan. Zie hier een link naar
ons team. Eindverantwoordelijkheid voor het functioneren
van de organisatie ligt bij het bestuur.

In 2018 stelden opnieuw diverse Utrechtse bedrijven hun
deskundigheid beschikbaar aan Taal Doet Meer. In ruil
hiervoor konden deze bedrijven onze kennis en ervaring
benutten. Ook droegen de bedrijven financieel bij.
Een actieve, inhoudelijke bijdrage aan ons werk leverden
bedrijven, bijvoorbeeld door het geven van advies en trai
ningen, drukwerk en het beschikbaar stellen van ruimtes.
In 2018 droegen deze bedrijven bij aan ons werk.

De vitale vrijwilliger
Vitaal vrijwilligersmanagement staat hoog op de agenda
bij Taal Doet Meer. Het ontwikkelen en benutten van
talenten van vrijwilligers is een speerpunt. We zijn blij en
trots dat zoveel mensen een steentje willen bijdragen aan
onze organisatie. 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 doorverwijzen. Onze project
leiders en vrijwillig coördinatoren geven we handvatten
op de “5 B’s” van vrijwilligersmanagement: binnenhalen,
begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. Met deze
aanpak zijn we genomineerd voor een Appeltje van Oranje
van het Oranje Fonds, voor organisaties die vrijwilligers
op een buitengewone manier mobiliseren en motiveren.

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
de buurtteams. Zie hier een overzicht.
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Wij geloven in de gedachte: brengen én halen. Onze vrij
willigers moeten zelf ook kunnen groeien. Daarom bieden
we een zeer breed scala aan opleidingen en trainingen aan.
Halfjaarlijks presenteren we het Taal Doet Meer-aanbod
‘Ontwikkel jezelf als vrijwilliger’. Ook staan alle bijeen
komsten, workshops en introductiecursussen op de website.

Financiering
In 2018 kreeg Taal Doet Meer voor een aantal projecten
financiering van de Gemeente Utrecht. Daarnaast maakt
een grote diversiteit aan fondsen en financiers, zoals het
Oranje Fonds en het VSB-fonds ons werk mogelijk. Ook
doneert een groeiende groep Utrechters via de Stichting
Vrienden van Taal Doet Meer. Zie hier een overzicht van
onze financiers.
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