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Inleiding
Wij geloven in het verbinden van 
mensen, met taal als middel. Daarom 
stimuleren we Utrechters om te leren 
en maken we onderlinge ontmoetingen 
mogelijk. In 2019 hebben zo’n 1000 
vrijwilligers ruim 2000 Utrechters 
een steuntje in de rug geven bij het 
leren van de Nederlandse taal en hun 
persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben 
zich bijvoorbeeld ingezet als voorlezer 
voor peuters en kleuters, als taal-
mentor voor scholieren of als coach 
voor volwassenen. Onze taalcoaches 
geven les aan mensen van alle leef-
tijden, op basisscholen, in wijken en 
zo nodig bij mensen thuis. De taal-
lessen gaan over thema’s als opvoe-
ding, gezondheid en werk.

De inzet van onze vrijwilligers levert 
aan twee kanten voordeel op. Utrech-
ters (jong en oud) die de Nederlandse 
taal leren, krijgen een steun in de rug 
van taalvrijwilligers. Tegelijkertijd 
vergroten de vrijwilligers hun eigen 
wereld en ontwikkelen ze hun talenten. 

Het Oranje Fonds waardeerde in 
2019 onze bijdrage aan een sociale 
en verbonden samenleving met een 
Appeltje van Oranje. ‘’De kans hebben 
om je leefwereld groter te maken door 

iets voor een ander te doen. Dat is 
de essentie van vrijwilligerswerk. Dat 
hebben ze heel goed begrepen bij Taal 
Doet Meer in Utrecht.’’, aldus Koningin 
Máxima, bij de uitreiking van de prijs 
in mei 2019 op Paleis Noordeinde. 

In dit jaarbeeld lees je over onze 
activiteiten en resultaten in 2019. Op 
die manier krijg je een beeld van hoe 
wij het afgelopen jaar hebben gewerkt 
aan het realiseren van onze droom: 
een stad waarin iedereen kansen krijgt 
en Utrechters elkaar kunnen en willen 
verstaan. Veel leesplezier!

Jaarbeeld 2019
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TAALCOACHING VOLWASSENEN 
digiTaalhuis Utrecht
Het digiTaalhuis Utrecht is een samenwerkingsverband tus-
sen Taal Doet Meer, de Bibliotheek Utrecht en Digiwijs 3.0. 
Hier kunnen Utrechtse deelnemers en vrijwilligers terecht 
met diverse taalvragen en voor ondersteuning bij de ont-
wikkeling van hun vaardigheden. Deelnemers die les willen 
volgen, krijgen persoonlijk advies van een ‘Wegwijzer’ of 
krijgen ter plekke een intake voor taal- of computerles.  

In 2019 hebben 1712 mensen de inloopactiviteiten van het 
Doe Mee Startpunt bezocht. Daarvan kwamen 690 bezoekers 
met een (digi)taalvraag bij een van de Wegwijzers, die hen 
doorverwezen naar passend (digi)taalaanbod.

Taalcoaching volwassenen in bibliotheken
Taal Doet Meer geeft taalcoaching in zes bibliotheken in 
Utrecht. Dit is onderdeel van het digiTaalhuis. Deelnemers 
ontwikkelen samen met een getrainde vrijwillige coach hun 
taalvaardigheid. Daarnaast leren deelnemers de Utrechtse 
samenleving beter kennen. Daardoor neemt hun zelfver-
trouwen toe. Bij de start van de groepen kijken vrijwillige 
coördinatoren naar de leerdoelen en het niveau van de 
deelnemers. 
In 2019 waren er 230 deelnemers actief in taalgroepen 
in de bibliotheek. Daarnaast waren er 169 deelnemers in 
buurtcentra. Om deelnemers beter te ondersteunen, hebben 
de taalconsulenten tussenevaluaties ontwikkeld. Ook is er 
meegewerkt aan de ontwikkeling van een Ervaringenwijzer. 
Dit is een korte vragenlijst die deelnemers invullen op 
tablets, waardoor we beter zicht krijgen op de ervaringen, 
voortgang en leerwensen van deelnemers.

Anderstaligen die niet kunnen deelnemen aan taalcoaching 
in groepsverband kunnen individuele taalcoaching krijgen, 
bijvoorbeeld omdat ze (mantel)zorgtaken hebben en/of 
lichamelijke en psychische klachten. In 2019 volgden 36 
deelnemers een individueel traject. Na een afgerond indivi-
dueel traject of groepstraject stimuleren we de doorstroom 
naar (vrijwilligers)werk en/of een vervolgopleiding. 

Taalondersteuning voor vrijwilligers
We werven, trainen en ondersteunen vanuit digiTaalhuis 
Utrecht taalvrijwilligers van en voor onze eigen organi-
satie én andere Utrechtse organisaties. In 2019 heeft de 
Vrijwilligerscentrale Utrecht in totaal 193 taalvrijwilligers 
geworven. Deze vrijwilligers zijn doorverwezen naar organi-
saties als Humanitas, Taal Doet Meer, het Gilde, U-Centraal, 
Stichting Seguro, Villa Vrede, Leger des Heils, Wijk&co, 
WelNu en Queridon taal & horeca.

In 2019 waren er binnen onze organisatie 224 vrijwilligers 
actief op het gebied van taalcoaching, waarvan er 81 dat 
jaar zijn gestart. Alle Utrechtse (digi)taalvrijwilligers kun-
nen gebruik maken van de ondersteuning van het digiTaal-
huis. Zij kunnen hier terecht met vragen over lesmateriaal 
en het workshopsaanbod. Meer informatie hierover vind je 
op de website van DigiTaalhuis Utrecht. In 2019 volgden 
339 nieuwe taalvrijwilligers  een door ons ontwikkelde 
starttraining of de basistraining van ‘Taal voor het Leven’, 
ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. Daarnaast 
volgden 166 vrijwilligers een verdiepende workshop. Ook 
hebben 335 vrijwilligers het taalspreekuur bezocht, digitaal 
advies ontvangen of zijn bereikt via wijkbezoeken. Tijdens 
deze bezoeken worden vrijwilligers per wijk geïnformeerd 
en ondersteund door onze taalconsulenten. In totaal 
hebben 840 vrijwilligers één of meerdere keren gebruik 
gemaakt van de ondersteuning en deskundigheidsbevorde-
ring, georganiseerd door onze taalconsulenten.

 
“Ik krijg meer zelfvertrouwen in het praten 
met mensen.”

 “Ik durf praten.”

“Ja, nu ik kan alleen naar apotheek gaan en 
naar de supermarkt gaan en zelf medewerkers 
vragen als ik iets niet kan vinden.”

 
“Met me gaat goed in les. Ik blijf leren en 
verbeteren. In les.”
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Formeel & non-formeel leren 
Vrijwillige taalcoaches ondersteunen formele lessen en 
oefenen met spreekvaardigheid. Een combinatie van for-
mele les door een professionele taaldocent en non-formele 
ondersteuning door een vrijwilliger leidt tot het vergroten 
van de effectiviteit van taallessen, meer feedbackmomen-
ten en meer participatie van deelnemers in de samenleving. 

NL Educatie verzorgt voor de gemeente de volwassenenedu-
catie in Utrecht. Bij NL Educatie bieden onze vrijwillige 
taalcoaches ondersteuning in de lessen en oefenen ze met 
hun eigen spreekvaardigheid. Docenten, taalcoaches én 
cursisten merkten de meerwaarde daarvan in de praktijk. 
Met 31 taalcoaches konden we ongeveer 300 cursisten van 
NL Educatie extra ondersteunen. Wij stimuleren onze deel-
nemers ook om zelf vrijwilliger te worden. In 2019 hebben 
we vijf voormalig deelnemers kunnen inzetten als vrijwil-
liger bij NL Educatie. Zij ontvangen extra ondersteuning 
van onze taalconsulenten. 

Wij werken ook samen met taalschool Babel. Zij orga-
niseren in Utrecht taalcursussen NT2/inburgering. Deze 
cursussen richten zich op het behalen van het inburge-
ringsexamen.
Ook hier zien we de meerwaarde van het combineren van 
formeel en informeel leren. Voor het leren van een taal 
is toepassing in de praktijk onmisbaar. Veel inburgeraars 
en taalcursisten hebben behoefte aan extra ondersteu-
ning bij spreekvaardigheid. Onze vrijwilligers bieden deze 
ondersteuning. Wij koppelen cursisten van Babel aan onze 
vrijwillige taalcoaches, die op locatie - buiten de formele 
lessen - conversatiegroepen begeleiden. In 2019 hebben 
twee vrijwillige taalcoaches vier groepen van acht cursis-
ten begeleid. 

Alle taalcoaches, zowel die van Taal+ als van Babel, zijn 
in drie bijeenkomsten getraind in hun rol als vrijwilliger. 
Bijvoorbeeld in didactiek, in tweedetaalverwerving en de 
inzet van verschillende materialen en activerende werk-
vormen. 

Taal in de Wijk
Taalcafés  
Het Taalcafé is een plek waar anderstalige Utrechters en 
Utrechtse vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan. Het 
draait om elkaar ontmoeten en het spreken van de 
Nederlandse taal. In 2019 organiseerden we op zeven plek-
ken in de stad taalcafés. Ook openden we twee nieuwe taal-
cafés in Leidsche Rijn en Zuilen. De andere taalcafés 
vonden plaats in Lombok, Overvecht (twee locaties), 
Kanaleneiland, en Vleuten-De Meern. De taalcafés in 
Overvecht zijn onderdeel van ‘De Versnelling’, een breed 
plan om de wijk Overvecht verder te ontwikkelen en ver-
sterken en achterstanden te verminderen. In 2019 trokken 
de taalcafés ruim 2.200 anderstalige bezoekers en in wisse-
lende samenstelling meer dan 150 vrijwilligers.

In de taalcafés kunnen zowel deelnemers als vrijwilligers 
wekelijks beslissen of ze aanschuiven. Er waren veertien 
vrijwillige coördinatoren actief in de taalcafés. Zij zijn het 
gezicht van het taalcafé en zorgen ervoor dat alles goed 
loopt. Ook zij worden begeleid en geadviseerd door ons 
projectteam. 

Taalgroepen in de wijken
Samen met sociaal makelaars en andere wijkinitiatieven 
organiseren we taalcoaching voor groepen in de wijk. Deze 
groepen komen één keer in de week samen in buurthuizen 
en wijkcentra. In 2019 werkten 169 Utrechters in deze groe-
pen aan Nederlandse taalvaardigheid, samen met  21 vrij-
willige taalcoaches. Dit gebeurde in Hoograven, Lunetten, 
Overvecht, Lombok, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

“Op het einde van elke les voer ik  
klassikaal een korte uitspraakoefening  
uit, die ik thuis heb voorbereid.”  
– taalcoach Ben

“Ik heb lang geleden wel een inburgerings-
cursus gedaan. Maar omdat ik weinig 
Nederlands spreek op straat kom ik in het 
Taalcafé. En hier spreek ik meer Nederlands.” 
– deelnemer Taalcafé
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Taal &  Werk: Eigen Kracht 
Met het project ‘Eigen Kracht’ ondersteunen we andersta-
lige Utrechters bij hun zoektocht naar een baan. Dit doen 
wij samen met WIJ 3.0, een organisatie voor activering en 
re-integratie. In samenwerking met 33 vrijwilligers zijn er 
68 deelnemers begeleid in 2019. Van de 68 deelnemers heb-
ben 53 deelnemers een baan, opleiding, vrijwilligerswerk of 
stage gevonden. En hebben daardoor ook hun netwerk of 
taalniveau uitgebreid. 17 deelnemers vonden een betaalde 
baan, 8 deelnemers een werkervaringsplek en 7 deelnemers 
startten met een opleiding in 2019.  

Begeleiding van deelnemers vond zowel in groepsverband 
als  individueel plaats. Er zijn in 2019 acht groepen gestart 
waarin deelnemers gedurende drie maanden wekelijks 
samenkwamen onder begeleiding van een (taal)coach. Hier 
werd taalcoaching gecombineerd met thema’s gerelateerd 
aan werk. Daarnaast werden deelnemers gekoppeld aan een 
individuele coach, die hen ondersteunde bij hun individuele 
coachingsvraag. Ook organiseerden we in 2019 zes succes-
volle Krachtavonden/-lunches, waar deelnemers, coaches 
en contactpersonen van (Utrechtse) bedrijven met elkaar in 
gesprek gingen. Gemiddeld ontvingen we 30 bezoekers per 
Krachtavond. 

Taal & Gezondheid: Gezonde Taal
Binnen het project ‘Gezonde Taal’ ontwikkelen we lesbrieven 
met informatie over de onderwerpen welzijn, gezondheid, 
ziekte en zorg. Deze zijn bedoeld voor ouders van jonge kin-
deren, maar ook voor een bredere doelgroep. Het bespreken 
van gezondheidsvraagstukken tijdens taalcoaching draagt bij 
aan de zelfredzaamheid van anderstaligen in Utrecht. Zonder 
het begrijpen van de taal is een zelfstandig bezoek aan de 
huisarts, het lezen van een bijsluiter of het doen van 
‘gezonde’ boodschappen lastig. 

In 2019 zijn alle 22 lesbrieven vernieuwd. Daarnaast hebben 
we fotokaarten (zogenaamde Flitskaarten) ontwikkeld voor 
anderstaligen met de laagste taalniveaus. Ook ontwikkelden 
we met ons landelijk platform Het Begint met Taal en ITTA 
een lesserie ‘Gezonde Thema’s’. Deze worden uitgegeven door 
Van Dale en zijn landelijk beschikbaar. Hiermee hebben we 
een prachtig gevarieerd aanbod.

In totaal werkten 352 Utrechters in 2019 met onze Gezonde 
Taal lesbrieven. Dit gebeurde binnen onze taalcoaching en 
ouder-kind-groepen. En ook door onze Gezonde Taal coaches 
bij vijf migrantenzelforganisaties in de stad. Een deel van 
deze deelnemers is daarna doorgestroomd naar taalcoaching 
bij onze groepen elders in de stad. Ook werden er deelnemers 
met onze lesbrieven begeleid door vrijwilligers van colle-
ga-organisaties zoals U Centraal, Wijk&co, Prago, Welkom 
Oualida en Inaya Zorg. Deze vrijwilligers volgden vooraf een 
training over het gebruik van het lesmateriaal. Op deze 
manier is de methode Gezonde Taal ook beschikbaar voor 
andere organisaties in Utrecht.  

In 2018 vond een succesvolle themabijeenkomst plaats over 
Het Bevolkingsonderzoek in Kanaleneiland. Deze is in 2019 
opnieuw georganiseerd in Overvecht. Met 50 enthousiaste en 
betrokken vrouwen was het een geslaagde bijeenkomst!

“De meerwaarde van het werken met de 
lesbrieven Gezonde Taal is dat het heel 
duidelijk materiaal is voor cliënten en voor 
ons als begeleider. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van beeldmateriaal waardoor het 
voor beginners makkelijker is om de taal 
aan te leren.” -  begeleider Drifa  

“Belangrijk doel voor ons was integratie en  
we merken dat dat echt zo werkt. Er komen  
zo veel verschillende culturen samen en ze 
leren veel over hoe dingen in Nederland 
werken. Vrouwen leren de taal door de 
onderwerpen van Gezonde Taal.”  
- begeleider Meryem
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Taal & Ouders
Het project Taal & Ouders vormt een brug tussen onze 
activiteiten voor volwassenen en kinderen. Op verschil-
lende 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, en indirect ook aan 
de ontwikkeling van het kind op school.  

Voor ouders is het vaak een laagdrempelige manier om 
te oefenen met de Nederlandse taal. In 2019 zijn met 
het project Taal & Ouders in totaal 186 ouders bereikt 
op 15 verschillende Utrechtse scholen en peutercentra. 
In totaal waren hierbij 27 vrijwilligers actief, waarvan 5 
vrijwillige coördinatoren en 22 vrijwillige taalcoaches. In 
het kader van De Versnelling, een programma waarmee 
partners zich extra inzetten voor de wijk Overvecht,  zijn 
we met DOCK extra groepen gestart in Overvecht. Deze 
groepen werden ook bezocht door sociaal makelaars van 
DOCK. Voor de taallessen op peutercentra werkten we 
nauw samen met Spelenderwijs Utrecht.

TAALCOACHING JEUGD
Lezen en Praten met je Kind 
Onder de noemer ‘Lezen en Praten met je Kind’ vinden er 
verschillende activiteiten plaats gericht op het hele 
gezin. Tijdens deze activiteiten gaat een vrijwilliger 
samen met ouders en hun jonge kind (0-3 jaar oud) aan 
de slag met taal. Dit gebeurt op verschillende manieren. 
In onze ouder-kind-groepen gaat een vrijwillige gespreks-
leider en lees- en speelvrijwilliger wekelijks in gesprek 
met een groep ouders over opvoeding en taal. Tijdens de 
TaalThuisbezoeken gaat een taalcoach samen met ouders 
na welke taalgewoonten er al zijn, hoe ze daar op aan 
kunnen sluiten en wat ze eraan toe kunnen voegen. Onze 
BoekStartcoaches, ervaringsdeskundige vrijwilligers, gaan 
op het consultatiebureau met ouders in gesprek over 
voorlezen, het taalaanbod in de wijk en het project 
BoekStart. Binnen het laatstgenoemde project kunnen 
ouders met een baby gratis een koffertje met boeken 
ophalen in de bibliotheek.   

In 2019 hebben we met onze ouder-kind-groepen en de 
TaalThuistrajecten 53 moeders bereikt. Verder hebben 
onze enthousiaste BoekStartcoaches 154 ouders op het 
consultatiebureau benaderd en voorgelicht. 

De vrijwilligers volgden een training en maakten gebruik 
van onze Gezonde Taal lesbrieven en de ‘Tas vol Taal’. 
Deze tas introduceerden wij in 2019 en bestaat uit mate-
riaal waarmee vrijwilligers samen met het gezin spelen-
derwijs aan de slag kunnen met taal.

VoorleesExpress Utrecht
De VoorleesExpress 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 kun-
nen stimuleren op het gebied van taal. De voorlezers vol-
gen een masterclass interactief voorlezen en ze kunnen 
deelnemen aan de verdiepende workshop ‘Timmeren aan 
Taal met het hele gezin’. Ook gebruiken de voorlezers van 
de jongste kinderen de ‘Tas vol Taal’. 

 
“Ahmed gaat echt heel erg vooruit. Zijn 
uitspraak is erg verbeterd en hij praat steeds 
meer. Ik ben een trotse voorlezer.”   
– voorlezer Rachel

“Het is heel bijzonder om in een andere 
wereld dan de mijne te stappen, maar wel 
de wereld van iemand die net zo goed als 
ik gewoon in Utrecht woont.” 
– TaalThuiscoach Marinka

76

 
“Ik voel me veilig op school. Op school ken-
nen ze me en proberen ze me te begrijpen.  
Ik voel me verlegen om contact te maken met 
mensen, omdat mijn taal niet duidelijk is.”
– Fayza, deelnemer Taal & Ouders
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In 2019 bezochten 308 vrijwilligers 232 Utrechtse gezin-
nen. De vrijwillige coördinator, voorlezer en de ouders 
werken samen aan een taalrijke omgeving thuis en zien 
zelf ook positieve veranderingen. Wij zijn blij met deze 
resultaten! 

Taalversterkers
In de afgelopen jaren investeerden we in de samenwer-
king met scholen en ouders, onder de noemer 
‘Taalversterkers tussen school en thuis’. Informele onder-
steuning van het schooltraject leidt tot meer zelfvertrou-
wen bij leerlingen en betere schoolprestaties. Dit 
informele leren is nodig naast school. Het stimuleert niet 
alleen jeugd, maar zorgt er ook voor dat ouders handvat-
ten krijgen om bij te dragen aan de (taal)ontwikkeling 
van hun kind. Vrijwilligers slaan vaak een brug tussen 
ouders en school. Dit gebeurt onder andere binnen onze 
projecten Taalmentoraat, School’s cool en HuiswerkHulp 
Utrecht.

Taalmentoraat 
Onze vrijwillige taalmentoren ondersteunen basisschool-
leerlingen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar bij begrijpend 
lezen en woordenschat. Het bereik is in 2019 gegroeid 
naar 57 koppels in het basisonderwijs en 18 in het voort-
gezet onderwijs. De mentorkoppels gaan gedurende een 
schooljaar wekelijks op een leuke en creatieve manier aan 
de slag met taal- en studievaardigheden. 

School’s cool 
School’s cool is een mentorproject voor leerlingen uit 
anderstalige, Utrechtse gezinnen die de overstap maken 
van groep 8 naar de middelbare school. We koppelen 
de leerling voor anderhalf jaar aan een goed opgeleide, 
vrijwillige mentor. Deze mentor helpt wekelijks met het 
maken van huiswerk. De mentor biedt ook een luisterend 
oor en probeert de pupil te inspireren en te motiveren. 
De mentor houdt contact met school en ouders, en sti-
muleert de taalontwikkeling. In 2019 zijn er 65 leerlingen 
begeleid, waarvan een aantal met een vluchtachtergrond. 
Bij die laatste groep is er ook sprake van extra afstem-
ming met school en ouders. Vrijwillige mentoren die wer-
ken met kinderen met een vluchtachtergrond bieden we 
een extra training aan. 

“Ik kan mijn taalmentor Els alles vragen, ze 
antwoordt altijd op een gezellige manier.” 
- pupil Shahed
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“Was leuk om te zien dat hij enthousiast  
was. Hij vertelde dat zijn vader hem had  
voorgelezen in de afgelopen twee weken.  
Daar ben ik dan weer enthousiast over!”  
– voorlezer Gea
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HuiswerkHulp Utrecht 
Binnen het project HuiswerkHulp Utrecht bieden we 
betaalbare huiswerkbegeleiding aan middelbare scholie-
ren op drie locaties in Utrecht, namelijk in Overvecht, 
Kanaleneiland en Zuilen. Leerlingen krijgen op deze 
manier de kans om in een rustige omgeving huiswerk te 
maken en kunnen vragen stellen aan de huiswerkcoaches. 
Samen met onze enthousiaste en getrainde coaches wer-
ken deze leerlingen aan hun taal- en studievaardigheden. 
In 2019 hebben we in totaal 72 leerlingen begeleid, ver-
deeld over de drie locaties.  
Betaalbare huiswerkbegeleiding is belangrijk om gelijke 
onderwijskansen te stimuleren. Daarom hebben we met 
verschillende partners in de stad een aanzet gedaan tot 
een Utrechtse Gelijke Kansen Alliantie, om buitenschools 
leren voor meer jongeren beschikbaar te maken.

Taal & Toekomst 
Taal & Toekomst is een begeleidingstraject voor jonge-
ren tussen de 16 en 25 jaar. Binnen het project begelei-
den we de jongeren naar een opleiding, stage of werk. 
In 2019 hebben we 26 jongeren in de leeftijdsgroep 16 
tot 25 jaar gekoppeld aan een Taal & Toekomstcoach. 
Deze jongeren zijn onder andere doorverwezen door 
MBO Utrecht, Internationale Schakelklassen (Ithaka) en 
Young Ambition. 
Deelnemers van Taal & Toekomst geven aan dat dit tra-
ject hen niet alleen taalvaardigheid oplevert, maar ook 
zorgt voor zelfvertrouwen. Uit onze ervaring blijkt dat 
jongeren zich met concrete leerdoelen rondom taal, stu-
die of werk aanmelden, maar dat de positieve aandacht 
van de coach uiteindelijk bijdraagt aan iets groters; een 
positieve kijk op de toekomst. Daarom is de introductie-
cursus voor coaches van Taal & Toekomst in 2019 aange-
past. Deze is nu meer gericht op spreekvaardigheid en 
coaching.

ONTMOETINGEN EN EVENEMENTEN  
 
In 2019 hebben bijna 3000 Utrechters elkaar via onze 
activiteiten wekelijks ontmoet en bruggen geslagen. 
Daarnaast waren er ook meerdere incidentele ontmoetin-
gen. Utrechters waren bijvoorbeeld taalcoach voor één 
dag tijdens NL Doet. Daarnaast organiseren we ook twee 
keer per jaar ‘Utrechters praten met Utrechters’ en de ‘Taal 
Doet Meer Colleges’ 
 
Utrechters praten met Utrechters  
Samen met Utrechtse organisaties organiseren we 
‘Utrechters praten met Utrechters’ om Utrechtse anders-
taligen te verbinden met de medewerkers en relaties 
van deze organisaties. In 2019 deden we dit samen de 
Universiteit Utrecht en ICM Opleidingen & Trainingen. 
Veertig tot tachtig medewerkers en netwerkrelaties van 
deze organisaties ontmoetten tijdens een interactief pro-
gramma een gelijk aantal anderstaligen. 
 
Taal Doet Meer Colleges  
Voor onze vrijwilligers en relaties organiseren we ook twee 
keer per jaar een Taal Doet Meer College met inspirerende 
sprekers en lekker eten. In januari 2019 was de Utrechtse 
schrijver Babah Tarawally te gast. Hij ging met de aan-
wezigen in gesprek over het ontsnappen aan ‘zwart-wit-
denken’. In juni 2019 vond een bijzondere editie plaats 
waarbij zeven van onze (oud)deelnemers op het podium 
stonden in TivoliVredenburg. Zij vertelden een persoonlijk 
verhaal over onder andere het leren van een taal en de 
impact daarvan op hun leven. Naar aanleiding van deze 
voorstelling opent in 2020 een tentoonstelling met foto’s 
en gedichten in de nieuwe centrale bibliotheek op de 
Neude.

1211

“Als ouder ervaar ik de huiswerkklas in Kanaleneiland als heel erg fijn. De huiswerkbegeleiding 
wordt op maat en in kleine groepen gegeven. In mijn functie als coördinator van de huiswerkklas 
vind ik het fijn om te zien hoe de vrijwilligers de leerlingen met heel veel liefde en begrip steu-
nen.” - Bouchra, ouder en daarnaast ook zelf coördinator van HuiswerkHulp Kanaleneiland  
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Organisatie
 
Team 
Taal Doet Meer werkt met een team van zo’n 1000 vrijwil-
ligers die zich als coach, mentor of als coördinator inzet-
ten. Ook zijn vrijwilligers op andere terreinen actief, denk 
bijvoorbeeld aan communicatieadvies. Onze beroeps-
krachten sturen de vrijwilligers aan. Zij zorgen voor wer-
ving en matching van vrijwilligers en deelnemers, 
scholing en begeleiding van vrijwilligers en afstemming 
met doorverwijzers en samenwerkingspartners. Zie hier 
een link naar ons team. Eindverantwoordelijkheid voor 
het functioneren van de organisatie ligt bij het bestuur.

Vitaal vrijwilligersmanagement
Het ontwikkelen en benutten van talenten van vrijwilligers 
staat hoog op onze agenda. We zijn blij en trots dat zoveel 
mensen een steentje willen bijdragen aan onze organisatie. 
Dit menselijke kapitaal willen we graag op een positieve 
manier benutten. Dit doen we op verschillende manieren. 
Met projecten voor verschillende leeftijdsgroepen en extra 
deskundigheidsbevordering  zorgen we ervoor dat vrijwilli-
gers met een bredere blik naar het gezin kijken, signaleren 
of doorverwijzen. Onze projectleiders en vrijwillig coördina-
toren geven we handvatten op de vijf B’s van vrijwilligers-
management: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden 
en beëindigen. We zijn trots dat het Oranje Fonds ons hier-
voor in 2019 een Appeltje van Oranje heeft toegekend.
Wij geloven in de gedachte: brengen én halen. Onze vrij-
willigers komen niet alleen iets brengen, maar kunnen ook 
zelf groeien. Daarom bieden we onze vrijwilligers een breed 
scala aan opleidingen en trainingen aan. Halfjaarlijks pre-
senteren we het Taal Doet Meer-aanbod ‘Ontwikkel jezelf als 
vrijwilliger’. Ook staan alle bijeenkomsten, workshops en 
introductiecursussen op de website.

 
 
Financiering en samenwerking  
In 2019 kregen we voor een aantal projecten financiering 
van de Gemeente Utrecht. Daarnaast maakten ook fond-
sen, zoals het Oranje Fonds en het Kansfonds, ons werk 
mogelijk. Verder doneerde ook een groeiende groep 
Utrechters via de Stichting Vrienden van Taal Doet Meer. 
Zie hier een totaaloverzicht van onze financiers.

Sponsoring en samenwerking 
In 2019 stelden opnieuw verschillende Utrechtse bedrij-
ven hun deskundigheid beschikbaar aan onze organisatie. 
Daarnaast leverde een aantal van deze bedrijven ook een 
actieve, inhoudelijke bijdrage aan ons werk. Denk bijvoor-
beeld aan het geven van advies en trainingen, sponsoring 
en het beschikbaar stellen van ruimtes. Medewerkers 
van verschillende bedrijven konden onder werktijd geza-
menlijk vrijwilligerswerk bij ons doen, bijvoorbeeld in 
de taalcafés. In ruil hiervoor konden deze bedrijven ook 
onze kennis en ervaring benutten en kregen medewerkers 
van deze bedrijven de kans om hun horizon te verbreden. 
Ook droegen de bedrijven financieel bij. In 2019 droegen 
deze bedrijven bij aan ons werk.

We werken op landelijk en lokaal niveau samen met 
veel organisaties. 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. Samen werken we aan een gedegen onder-
steuningsaanbod, we verwijzen actief naar elkaar door en 
stemmen ons werk met elkaar af. Zie hier een overzicht.

Project Aantal 
deelnemers

Aantal 
vrijwilligers

Wekelijkse activiteiten

digiTaalhuis Utrecht 230 203

Formeel & non-formeel leren 308 33

Taalcafé / Taal in de Wijk 205* 71

Taal & Werk 68 35

Taal & Gezondheid 385 46

Taal & Ouders 186 27

Taal & Toekomst 26 27

HuiswerkHulp Utrecht 72 32

Taalmentoraten 76 78

School’s cool 65 70

VoorleesExpress Utrecht 232 308

Lezen en praten met je kind 59 12

Overig (bestuur, kernteam, 
etc.)

- 15

Ambassadeursnetwerk - 24

Totaal 1.912 981

Eenmalige/incidentele activiteiten

Bezoekers Doe Mee Start-
punten en Wegwijzers in  
de Bibliotheek

1.712

Bezoekers Taalcafés 2.200 150

Doorverwijzingen  
Boekstartcoaches

154

Utrechters praten met 
Utrechters

120 120

Taalcoach voor één dag  
(NL Doet)

25 25
* Van de 205 deelnemers hebben 169 personen taalcoaching 
in groepjes in de wijk ontvangen, 36 personen ontvingen 
individuele taalcoaching thuis.
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