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Inleiding
‘Taal Doet Meer vergroot je wereld’.  Dat is de titel van ons meerjarenplan. 

Onze ambitie is helder: we willen dat iedereen in Utrecht voldoende taal-

vaardig is om zijn/haar dromen te realiseren. We willen eraan bijdragen 

dat alle Utrechters kunnen meedoen, elkaar weten te vinden en elkaar 

begrijpen. Juist door vrijwillige inzet ontstaan verbindingen en kansen, 

voor jong en oud. 

In 2021 vierden we ons 35-jarig jubileum. We vierden dat er al duizenden 

Utrechters met elkaar verbonden zijn via onze projecten. We vierden de 

onuitputtelijke inzet van onze vrijwilligers. We vierden het doorzettings-

vermogen van alle deelnemers die zo keihard hun best doen het Neder-

lands onder de knie te krijgen. We vierden dat we door de jaren heen 

zoveel goede relaties hebben opgebouwd waarmee we fijn samenwerken 

en dat er zoveel bedrijven zijn die ons steunen.

Ook in dit jaar werd het belang van ons werk weer extra duidelijk. 

Beperkte (digi)taalvaardigheid bleef in het tweede corona-jaar een 

extra belemmering voor anderstaligen en laaggeletterden. De vraag naar 

ondersteuning bleef groot. Gelukkig wilde ook een groot aantal vrijwilli-

gers zich voor een andere Utrechter inzetten. Velen meldden zich bij ons 

aan of ondersteunden anderen via het Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Met 

enorme inzet en flexibiliteit van onze vrijwilligers hebben we een groot 

aantal activiteiten kunnen voortzetten, waar nodig omgezet in online 

activiteiten. In dit jaarbeeld lees je hoe wij ons werk in 2021 hebben 

georganiseerd en welke resultaten we hebben behaald. Hopelijk geeft 

het een goed 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!
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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 met kinderen tussen de 0-3 jaar oud. In onze ouder-

kindgroepen gaat een vrijwillige gespreksleider 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 daarop kunnen aansluiten en wat 
ze eraan kunnen toevoegen. Onze BoekStartcoaches, 
ervaringsdeskundige vrijwilligers, voeren op het 
consultatiebureau met ouders het 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. 
We hebben met het hele project Lezen en Praten met je 
Kind 98 gezinnen bereikt met 60 vrijwilligers. Daarnaast 
hebben we een ouderpanel opgezet: de ouders zetten hun 
ervaringsdeskundigheid in voor het project. 

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 kunnen 
stimuleren op het gebied van taal. De voorlezers volgen een 

masterclass interactief voorlezen en ze kunnen deelnemen 
een bibliotheekavond, om de wereld van de kinderboeken 
te leren kennen. In 2021 bezochten 318 vrijwilligers 
231 Utrechtse gezinnen. Ook hebben de ouders van de 
VoorleesExpress Utrecht in 2021 extra informatie gekregen 
over het belang van de moedertaalontwikkeling van het 
jonge kind. Daarnaast heeft de VoorleesExpress Utrecht 
de collectie van inclusieve kinderboeken uitgebreid, deze 
boeken worden cadeau gedaan aan de gezinnen. 

Taalmentoraat
Binnen het project Taalmentoraat ondersteunen vrijwillige 
taalmentoren leerlingen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar bij 
begrijpend lezen en woordenschat. De mentorkoppels gaan 

6 tot 8 maanden wekelijks op een leuke en creatieve manier 
aan de slag met de Nederlandse taal. In 2021 hebben we 51 
basisschoolleerlingen en 27 middelbare scholieren begeleid. 
Daarnaast hebben we dit jaar een pilot ‘Taalmentoraat 
online’ gedraaid waarin we 32 leerlingen konden koppelen 
aan een digitale taalmentor. In de afgelopen jaren hebben 
we geïnvesteerd in een versterkte samenwerking met 
scholen en ouders, onder de noemer ‘Taalversterkers tussen 
school en thuis’. Informele en persoonlijke ondersteuning 
van het schooltraject leidt bij jongeren tot meer 
zelfvertrouwen en betere schoolprestaties.

TaalThuiscoach Fleur: “Ik leer O. steeds beter kennen. 
Met moeder besproken dat ze eigenlijk elke situatie 
talig kan maken: vertellen wat je doet, voorwerpen bij 
naam noemen en in een zin gebruiken. Ik merk dat 
moeder dit direct oppakt en hiermee oefent.”

Deelnemer Raziye (9 jaar): “Ik heb van Laila geleerd 
dat het niet alleen belangrijk is om goed te lezen, 
maar ook om te weten wat je leest, daarom ga ik 
vanaf nu woordjes die ik niet ken in mijn schriftje 
opschrijven, de betekenis erbij zoeken en de woordjes 
leren. Zo leer ik meer woordjes en weet ik ook wat ze 
betekenen.”

Coördinator Merve: “De familie is erg tevreden met de 
voorlezer en dit is ook wederzijds. De voorlezer leest op 
een leuke manier en interactief voor, waardoor de 
aandacht van het kind (5) er goed bij blijft. Sommige 
dagen is het voorleeskind iets drukker dan andere en dan 
wisselen ze af met lezen en (taal) spelletjes. Ze hebben 
een leuke band gecreëerd en hebben een goede klik.”
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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 de 
taal, studievaardigheden en huiswerk. Daarnaast biedt de 
School’s cool-mentor een luisterend oor en probeert hij/
zij de leerling te inspireren en te motiveren. De vrijwillige 

mentor houdt contact met school en ouders, en zo kunnen 
zij samenwerken om de (taal)ontwikkeling van de leerling 
te stimuleren. In 2021 konden we 76 leerlingen bij 
School’s cool begeleiden. Ook konden we een aantal uitjes 
organiseren zoals twee schilderworkshops waarin de koppels 
taal in de praktijk konden brengen en nieuwe ervaringen 
konden opdoen.

HuiswerkHulp en Taalplezier
Het project HuiswerkHulp hebben we begin 2021 
overgedragen aan partners uit het Stadsnetwerk Gelijke 
Kansen. Dit omdat andere partijen meer expertise hebben 

op dit gebied en wij ons daarom meer kunnen focussen 
op taalontwikkeling. Als vervanger van de HuiswerkHulp 
hebben we ‘Taalplezier’ opgericht. Bij Taalplezier krijgen 
kleine groepen leerlingen op school taalondersteuning 
door onze vrijwilligers. De begeleiding focust zich op het 
stimuleren van taal- en leesplezier en wordt er geoefend 
met begrijpend lezen.
Na een succesvolle pilot in het voorjaar 2021, zijn we in 
het schooljaar 2021-2022 op twee basisscholen gestart met 
nieuwe groepen. In 2021 konden al 52 leerlingen meedoen 
met Taalplezier. 

Stadsnetwerk
Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen startte eind maart 2020 
vanwege de scholensluiting door corona. Toen de scholen 
weer regulier konden starten, was breed de conclusie dat 
we de opgebouwde samenwerking willen voortzetten. Dit 
omdat veel leerlingen (verdere) achterstanden hebben 
opgelopen. Maar ook omdat vrijwillige inzet van grote 
waarde is en blijft om leerlingen eerlijke kansen te geven 
in het onderwijs. In het Stadsnetwerk Gelijke Kansen 
werken we met de gemeente, scholen, kennispartners en 
maatschappelijke organisaties samen om gelijke kansen 
van kinderen en jongeren in Utrecht te bevorderen. In 2021 
bereikten we 132 leerlingen via pilots in de stad, onder 
andere in de vorm van begeleiding aan kinderen in de 
noodopvang tijdens de corona-sluitingen. Daarnaast werden 

140 leerlingen aangemeld voor extra ondersteuning door 
een vrijwilliger. Zij  zijn doorverwezen naar verschillende 
organisaties binnen het Stadsnetwerk. Voor de organisaties 
in het netwerk organiseerden we netwerkbijeenkomsten, we 
stemden af met Utrechtse scholen en zorgden dat we elkaar 
op wijkniveau goed konden vinden.

School’s cool mentor Andra: ”S. en ik zijn in het 
Centraal Museum geweest. Zij tekent graag en goed en 
wilde wel schilderijen zien. Ze keek haar ogen uit 
omdat ze nog nooit in een museum was geweest. We 
zijn ook in het atelier van Dick Bruna geweest waar je 
op filmpjes goed kan zien hoe hij Nijntje tekent.  Ze 
keek heel aandachtig naar alles en was best moe van 
alle indrukken. Het was een zeer geslaagd uitje en ze 
was heel dankbaar.”

Vrijwilliger Nienke: “Tijdens de bijeenkomsten mochten 
de kinderen op het bord schrijven. Een meisje heeft 
toen een hartje getekend en erbij geschreven 
‘Taalplezier is leuk’. Dan weet je dat je iets hebt 
bereikt.”

Moeder van Eslem: “Ik ben heel blij met de vrijwilliger. 
Haar cijfers op school zijn direct omhoog gegaan! Het 
lukte me zelf niet om haar voldoende te begeleiden, 
dus fijn dat Taal Doet Meer dit doet. Ik ga ook zeker 
aan anderen vertellen dat ze dit moeten gaan doen!”
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Taal & Toekomst
Taal & Toekomst is een begeleidingstraject voor jongeren 
tussen de 16 en 25 jaar. Binnen dit project werken de 
jongeren samen met hun vrijwillige Taal & Toekomstcoach 
aan hun taalvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. 
Daarnaast wordt er gekeken wat de jongeren nodig hebben 
om aan een opleiding, stage of werk te kunnen komen. 
In 2021 hebben we 15 jongeren gekoppeld aan een 
Taal & Toekomstcoach. Deze jongeren zijn onder andere 
doorverwezen door buurtteams, onderwijsinstellingen 

en Young Ambition. Deelnemers van Taal & Toekomst 
geven aan dat dit traject positieve invloed heeft op 
hun taalvaardigheid en hun zelfvertrouwen. In 2021 
hebben we speciaal voor onze Taal & Toekomst-koppels 
een workshop georganiseerd met de titel ‘Hoe maak ik 
een goede eerste indruk’. Tijdens deze workshop werd er 
aandacht besteed aan sollicitatievaardigheden en het eigen 
netwerk vergroten. De koppels konden het geleerde middels 
interactieve oefeningen in de praktijk brengen. De reacties 
op de workshop waren doorgaans positief.

TAALCOACHING OUDERS
Taal & Ouders
Het project Taal & Ouders vormt een brug tussen onze 
activiteiten voor volwassenen en kinderen. Op verschillende 
locaties in Utrecht gaan vrijwillige taalcoaches met een 
groepje ouders op de basisschool 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. In 2021 zijn met het project Taal & 
Ouders in totaal 107 ouders bereikt op 13 verschillende 
Utrechtse scholen. In totaal waren hierbij 30 vrijwilligers 
actief, waarvan 5 vrijwillige coördinatoren en 25 vrijwillige 
taalcoaches. In het kader van Samen voor Overvecht, een 
programma waarmee partners zich extra inzetten voor die 
wijk, startten we extra groepen in Overvecht. 

Deelnemer Samuel: “Fiep heeft me enorm geholpen 
met het lezen en schrijven van brieven, met 
opdrachten voor school en met het oefenen voor 
examens. Zonder haar had ik het niet gekund.”

Deelnemer Taal & Ouders: “Nederlands is belangrijk 
voor me want het helpt mij om het leren van mijn 
zoon te begrijpen. Ik kan ook mijn zoon met zijn leren 
helpen. De leraar en docent van school praten ook in 
het Nederlands. Behalve dit, dagelijks heb ik 
Nederlands nodig. Ik heb veel reden om taal te leren.” 
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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. Utrechters hebben met het DigiTaalhuis een 
laagdrempelige en eenduidige plek waar ze terecht kunnen 
met (digi-)taalvragen, waar ze gestimuleerd worden hun 
basisvaardigheden te vergroten. Dit draagt bij aan: (digi)
taalvaardigheid, participatie en zelfredzaamheid en sociale 
inclusie.
Deelnemers die les willen volgen, krijgen persoonlijk advies 
van een vrijwillig Wegwijzer. 1.150 bezoekers kregen in 2021 
hulp bij (digi)taalvragen via de inloop van het DigiTaalhuis 
in de bibliotheek. 581 bezoekers kwamen met een (digi)
taalvraag bij een van de wegwijzers, die hen doorverwezen 
naar passend (digi)taalaanbod. 
De website www.digiTaalhuisUtrecht.nl wordt steeds vaker 
gevonden. In 2021 kwamen 6.460 unieke bezoekers op de 
website terecht. Hiervan kwamen 3.665 bezoekers op de 
pagina met lesmateriaal.

Taalcoaching volwassenen in bibliotheken
Taal Doet Meer geeft taalcoaching in zes bibliotheken in 
Utrecht. Deelnemers ontwikkelen hun taalvaardigheid 
samen met een getrainde vrijwillige coach. Daarnaast 
leren deelnemers de Utrechtse samenleving beter kennen, 
waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. Iedere deelnemer 
krijgt een intake door een vrijwillig coördinator, die kijkt 
naar de leerdoelen en het niveau (mondelinge, schriftelijke 
en lees-vaardigheden) van de deelnemers, om ze in een 
passende groep te kunnen plaatsen.

In 2021 waren er 315 deelnemers actief in taalgroepen 
in de bibliotheek. We zijn blij dat het dankzij inzet van 
Bibliotheek Utrecht en DOCK / gemeente mogelijk was 
om de bibliotheken en buurtcentra zoveel mogelijk open 
te houden voor kwetsbare groepen. Daardoor was het in 
principe mogelijk dat groepen zoveel mogelijk voortgang 
konden vinden. Niettemin besloot een aantal (vanwege 
angst voor besmetting) tijdelijk te stoppen of online verder 
te gaan. 
Deelnemers die niet kunnen meedoen aan taalcoaching in 
groepsverband kunnen individuele taalcoaching krijgen, 
bijvoorbeeld omdat ze (mantel-)zorgtaken hebben 
en/of lichamelijke of psychische klachten. In 2021 
volgden 35 deelnemers een individueel traject. Na een 
afgerond individueel traject of groepstraject stimuleren 
we de doorstroom naar (vrijwilligers)werk en/of een 
vervolgopleiding. 

Ervaringen deelnemers
We gebruiken de Ervaringwijzer om op te halen wat de 
deelnemers vinden van de ondersteuning die zij krijgen. 
In 2021 hebben 70 deelnemers de vragenlijst ingevuld. We 
zijn erg blij met de resultaten. Deze geven inzicht in waar 
deelnemers vandaan komen en hoe ze de lessen ervaren. Ze 
zijn op alle onderdelen overwegend (heel) positief.

“Les is leuk. Juf heeft goede energie. Ik neem nu  
zelf de bus. Ik kan lezen waar de bus naartoe gaat. 
Dat kon ik eerst niet.” 

“Ik vind het rustig. Ik praat nu makkelijker met andere 
mensen en met mijn kinderen. De les helpt mij echt 
om Nederlands te verbeteren. Sommige woorden sprak 
ik verkeerd uit. En ik leer de volgorde van de zinnen. 
Ik vind het hartstikke goed gaan.”
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“Mijn afspraak is goed gegaan. Nu kan ik de andere 
mensen goed begrijpen.”

Een paar reacties:



Taal & Gezondheid: Gezonde Taal
Binnen het project ‘Gezonde Taal’ gebruiken we lesbrieven 
met informatie over welzijn, gezondheid, ziekte en zorg. 
Het bespreken van gezondheidsvragen tijdens taalcoaching 
draagt bij aan de zelfredzaamheid van anderstaligen in 
Utrecht. 

Er zijn nu 24 lesbrieven. Daarnaast hebben we Fotokaarten 
ontwikkeld voor anderstaligen met de laagste taalniveaus. 
Ook ontwikkelden we met ons landelijk platform Het 
Begint met Taal en ITTA een lessenserie ‘Gezonde Thema’s’. 
Deze worden uitgegeven door Van Dale en zijn landelijk 
beschikbaar. 
In 2021 werkten in totaal 220 Utrechters met onze Gezonde 
Taal-lesbrieven. Dit gebeurde binnen onze taalcoaching 
en ouder-kindgroepen en ook door onze eigen Gezonde 
Taal-coaches bij Utrechtse migrantenzelforganisaties. 
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 collega-organisaties zoals Buurt-Thuis, 
Steunpunt GGZ en Al Amal. De 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. 

Ervaringen
In het najaar van 2021 is een nieuwe ronde panelgesprekken 
voorbereid. Deze voeren we uit met groepen van andere 
organisaties (zoals DOCK) die begeleid worden door een 
vrijwilliger van Taal Doet Meer. Doordat groepen later 
startten, vindt de eerste ronde plaats in 2022.Na een 
lange periode waarin de groepen niet aan de slag gingen 
met Gezonde Taal (het betreft vaak kwetsbare deelnemers) 
hebben we ervaringen op kunnen halen:

Ervaringen delen en samenwerking vormgeven
Taal Doet Meer maakt deel uit van de landelijke 
werkgroep ‘Taal maakt Gezonder’ van de Alliantie 
Gezondheidsvaardigheden. Daarin wisselen we over en weer 
ervaringen uit.
Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is steeds meer 
aandacht voor de invloed van laaggeletterdheid. Van 
patiënten wordt ‘eigen regie’ verwacht. Dat is vaak een 
brug te ver voor laaggeletterden en anderstaligen. Samen 
met de welzijnsorganisatie hebben we gekeken hoe Welzijn 
op Recept en Gezonde Taal eraan kunnen bijdragen dat 
deelnemers hun basis- en gezondheidsvaardigheden kunnen 
verbeteren. 
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Steunpunt GGZ: “Wij merken dat wij een grote groep 
bereiken met het aanbod van Gezonde Taal, deelnemers 
hebben behoefte om op een laagdrempelige manier 
bezig te zijn met taal en gezondheidsonderwerpen.”

Buurt-Thuis: “De lesbrieven hebben duidelijk meer-
waarde. Verder is het materiaal ook een soort houvast  
voor de les, de lessen krijgen meestal een uitgebreide 
en diepere wending. Na ervaringen van de cursisten 
horen we dat ze de dialogen heel fijn vinden. Wij 
gebruiken de dialogen ook als voorbeeld om rollen-
spelen te doen. Dit passen ze toe in hun dagelijkse 
leven. Al met al een goede ervaring!”
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Taal & Werk: Eigen Kracht  
Met het project ‘Eigen Kracht’ ondersteunen we anderstalige 
Utrechters bij hun zoektocht naar een baan. Dit doen wij 
samen met WIJ 3.0, een organisatie voor activering en re-
integratie. Het tweede coronajaar had grote impact; het 
aantal doorverwijzingen en aanmeldingen bleef achter 
en het vergde aanpassing om activiteiten te organiseren. 
Samen met 40 vrijwilligers zijn toch nog 53 deelnemers 
begeleid in 2021. Alle deelnemers hebben een stap gezet 
op de participatieladder. Zij hebben een baan, opleiding, 
vrijwilligerswerk of stage gevonden of zij hebben hun 
netwerk of taalniveau uitgebreid. 17 deelnemers vonden een 
betaalde baan, vier deelnemers een werkervaringsplek en 
de anderen voerden netwerkgesprekken en / of startten met 
vrijwilligerswerk.
 
Begeleiding van deelnemers vond zowel in groepsverband 
als individueel plaats. Tijdens de lockdown hebben sommige 
groepstrainingen stilgelegen, afhankelijk van de vaardigheden 
en behoeften in de groep zijn sommige trainingen online 
doorgegaan. De individuele coachingstrajecten zijn wel 
doorgegaan en hebben in veel gevallen langer geduurd. 
Vanwege corona hebben we aangepaste netwerkactiviteiten 
georganiseerd. In de buitenlucht, in tweetallen, 
organiseerden we een zogenaamde krachtwandeling, met 18 
deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast deden 14 deelnemers 
mee aan de online Krachtmiddag in april. De eerste fysieke 
Krachtmiddag van het jaar was – met vijf deelnemers – in 
oktober. 

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 2021 organiseerden we op zeven 
plekken in de stad een Taalcafé: Bibliotheek de Neude, 
Overvecht (twee locaties), Kanaleneiland, Leidsche Rijn, 

Zuilen en Vleuten-De Meern. De taalcafés in Overvecht 
zijn onderdeel van ‘Samen voor Overvecht’. Door 
coronamaatregelen konden de Taalcafés tijdelijk geen 
doorgang vinden, of in veel kleinere samenstelling. We zijn 
daarom begin 2021 gestart met een online Taalcafé. Dit 
zetten we voort zolang daar belangstelling voor is. In totaal 
waren er ongeveer 1.752 bezoeken aan de online en ‘fysieke’ 
Taalcafés in de periode dat deze open waren. 

Het ging om 1.308 deelnemers en 444 vrijwilligers. 
Gemiddeld 13,5 bezoekers per week. In de Taalcafés kunnen 
zowel deelnemers als vrijwilligers wekelijks beslissen of ze 
aanschuiven. In 2021 waren 31 vrijwillige coördinatoren 
actief in de taalcafés. Zij zijn het gezicht van het Taalcafé 
en zorgen ervoor dat alles goed loopt. 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 2021 werkten 230 Utrechters in deze 
groepen samen met hun vrijwillige taalcoaches aan 
Nederlandse taalvaardigheid. Dit gebeurde in Hoograven, 
Lunetten, Overvecht, Lombok, Vleuten-De Meern en 
Leidsche Rijn. Ook in 2021 werd een deel van de lessen 
online gegeven of lag stil, afhankelijk van de vaardigheden 
en motivatie van de deelnemers. Daarnaast kregen 35 
deelnemers taalles thuis, omdat ze in een kwetsbare positie 
zitten, of (mantel)zorgtaken hebben.

11 12

“Twee coaches met een gemotiveerd groepje met een 
behoorlijk niveau organiseren om de dag (!) ‘s avonds 
een uur online taalcoaching met hun groep. Ze doen 
Lingo, bespreken sterke en zwakke werkwoorden, 
tegenstellingen etc. en hebben veel plezier samen!”  
- Een coördinator over twee van haar coaches.

“De juf praat heel goed. Ze leert ons klokkijken en 
schrijven. Ik hoef nu niet steeds m’n man of mijn 
kinderen te vragen. Ik kan zelf met de bus en naar de 
huisarts. Ik maak ook zelf een afspraak. Ik durf nu ik 
naar een vriendin op de fiets. Ik ga ook twee x per 
week sporten. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. 
Vroeger zat ik alleen maar huis. Ik had eerst alleen 
thuis les en daarna ben ik naar de groep gegaan. Dat is 
beter omdat ik dan meer met andere mensen praat.”  
- Deelnemer taalgroep Vleuten-De Meern
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Formeel & non-formeel leren 
Vrijwillige taalcoaches van Taal Doet Meer ondersteunen 
formele lessen door aan de slag te gaan als klassenassistent 
in een formele les of door met cursisten extra te 

oefenen met spreekvaardigheid in conversatiegroepjes. 
De combinatie van formele les door een professionele 
taaldocent met non-formele ondersteuning door een 
vrijwilliger leidt tot het vergroten van de effectiviteit  
van taallessen, meer feedbackmomenten en meer 
participatie van deelnemers in de samenleving.
Alle taalcoaches zijn in drie bijeenkomsten getraind in  
hun rol als vrijwilliger. Ze kregen informatie over didactiek, 
tweedetaalverwerving en de inzet van verschillende 
materialen en activerende werkvormen. Daarnaast kregen  
ze intervisie aangeboden door Taal Doet Meer.
In 2021 boden we deze (online) ondersteuning aan bij 
NLTraining en Babel.

Taalimpuls Samen voor Overvecht
Taal Doet Meer, Digiwijs en de Bibliotheek Utrecht vormen 
samen de Taalalliantie ‘Samen voor Overvecht’.  
De uitvoering van de Taalimpuls doen we in nauwe 
samenwerking met partners, waaronder buurtteams, sociaal 
makelaars, scholen en woningcorporaties. Ook  
de Utrecht Development Board (UDB) heeft zich verbonden 
aan onze aanpak. Gezamenlijk intensiveren  
en versterken we de aanpak van beperkte (digi)
taalvaardigheid van de bewoners van Overvecht.

Zo hebben we een extra inloop in de Bibliotheek 
Overvecht. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over 
Nederlandse taalles in de wijk en met hun computervragen. 
Het spreekuur is door 118 bewoners bezocht. Daarnaast 
organiseren we wekelijks twee taalcafés in Overvecht. 
Het Taalcafé in De Dreef wordt door een diverse groep 
Overvechters bezocht. Het Taalcafé in de Omar Al Farouq 
moskee is speciaal bedoeld voor kwetsbare vrouwen. De 
taalcafés zijn, zowel fysiek als online, 637 keer bezocht 
door bewoners. 

Ook bieden we extra taalles voor ouders op basisscholen 
in Overvecht. We hebben in 2021 voor 56 ouders op 
zeven scholen taalaanbod verzorgd. Verder voeren we met 
basisscholen en andere partners de buurtaanpak THEMA-
dreven uit waarbij we in deze buurt extra taalondersteuning 
bieden aan ouders, kinderen en jongeren. We hebben in 
2021 52 gezinnen ondersteund. En om laaggeletterde 
ouders in Overvecht het voorlezen te stimuleren, zetten 
we vrijwillige BoekStartCoaches in die ouders informeren 
over het belang van taal, voorlezen en het taalaanbod in 
de wijk. Dat doen we samen met Bibliotheek Utrecht en 
Jeugdgezondheidszorg. In 2021 zijn 35 ouders bereikt met 
een BoekStartCoach.

13 14

Thera: ‘’Met plezier heb ik bij de groep van Tineke 
geassisteerd.”

Hedda: “Ruim vier jaar was ik één ochtend in de  
week taalcoach in de klas bij Tineke van NLTraining.  
Erg leuk om te doen en daarom ook erg jammer dat  
onze samenwerking ophoudt omdat Tineke een andere 
baan heeft.’’
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AFSLUITING
Ontmoetingen en evenementen 
In 2021 hebben ruim 3000 Utrechters (deelnemers en 
vrijwilligers) elkaar via onze activiteiten wekelijks ontmoet 
en bruggen geslagen. Daarnaast waren er ook meerdere 
incidentele ontmoetingen, bijvoorbeeld in de (online) 
taalcafés. Ook organiseerden we ‘Utrechters praten met 
Utrechters’, ‘Taal Doet Meer Colleges’ en nog veel meer. 

Utrechters praten met Utrechters  
Samen met Utrechtse organisaties organiseren we 
‘Utrechters praten met Utrechters’ om Utrechtse 
meertaligen te verbinden met de medewerkers en relaties 
van deze organisaties. In 2021 organiseerden we dit met de 
Universiteit Utrecht. Wij vierden ons 35-jarig jubileum, zij 
hun 375-jarige bestaan. Vanwege corona kozen we voor een 
mooie taalwandeling die we afsloten met een diner in het 
Academiegebouw. 
 
Taal Doet Meer Colleges  
Voor onze vrijwilligers en relaties organiseren we twee 
keer per jaar een Taal Doet Meer College met inspirerende 
sprekers. Op 28 januari 2021 had het Taal Doet Meer College 
de titel ‘Van nieuwsgierigheid ga je praten’. NT2-docent 
en schrijver Saïd el Haji deelde online zijn ervaringen als 
docent in een taalklas en ging in gesprek met deelnemers 
en vrijwilligers. Begin juli organiseerden we samen met 
Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de 
VU, het College. Dit keer was het thema ‘Uit je bubbel’. Uit 
zijn onderzoek blijkt dat vooral mensen zonder migratie-
achtergrond zich terugtrekken in een ‘witte bubbel’. Ook 
mensen die wel uit hun bubbel willen, komen hier maar 
lastig uit. Maurice nam ons mee in onderzoeksuitkomsten 
over diversiteit, sociale ongelijkheid en het belang van 
ontmoeten.

Organisatie

Team 
Taal Doet Meer werkt met een team van meer dan 1000 
vrijwilligers die zich als coach, mentor of coördinator 
inzetten. Ook zijn vrijwilligers op andere terreinen 
actief, denk bijvoorbeeld aan communicatieadvies. Onze 
beroepskrachten sturen de vrijwilligers aan. Zij zorgen 
voor werving 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.
In 2021 droeg ook ons Ambassadeursnetwerk actief bij 
aan ons werk: zo’n 25 Utrechters die met hun kennis en 
netwerken bijdragen aan het realiseren van onze ambities. 

Project deelnemers vrijwilligers

Wekelijkse activiteiten

digiTaalhuis Utrecht 315 120

Formeel & non-formeel leren 270 30

Taal in de Wijk 265 73

Taal & Werk 82 40

Taal & Gezondheid 220 55

Taal & Ouders 107 30

Taal & Toekomst 15 18

Taalversterkers 238 226

VoorleesExpress Utrecht 231 315

Lezen en praten met je kind 68 57

Stadsnetwerk Gelijke Kansen 132 84

Overig (bestuur, kernteam, 
ambassadeurs, etc.)

-- 53

Subtotaal 1.943 1.101

Eenmalige/incidentele activiteiten

Bezoekers Inloop digiTaalhuis  
en Wegwijzers in de bibliotheek 
en bij Taal Doet Meer

1.150 -

Bezoekers Taalcafés* 1.308 444

Doorverwijzingen Boekstart- 
coaches

35 3

Utrechters praten met Utrechters 72 73

Taalcoach voor één dag  
(Taalwandeling)

113 159

De Utrechtse Voorleeshelden 50 15

Taal Doet Meer Colleges 1.211 10

Subtotaal 3.939 704

Totaal 5.882 1.805

* Aantal vrijwilligers en deelnemers in het Taalcafé: 

sommige vrijwilligers en deelnemers komen wekelijks, 

anderen sluiten eenmalig aan. We hebben het totaal aantal 

bezoeken van vrijwilligers en deelnemers geregistreerd.

“Taal is je tweede paspoort. Taal is je echte toegang 
tot en verbinding met anderen. En dus heel belangrijk 
voor alle Utrechters. Als ik als ambassadeur op deze 
wijze kan bijdragen aan de aandacht voor het belang 
van taal, dan doe ik dat graag. Daar zet ik mijn 
netwerk graag voor in.”  
Aleid Wolfsen, voorzitter AP, voormalig burgemeester 
Utrecht, lid Ambassadeursnetwerk Taal Doet Meer 
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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. 
Met projecten voor verschillende leeftijdsgroepen en 
extra deskundigheidsbevordering zorgen we ervoor dat 
vrijwilligers met een bredere blik naar het gezin kijken, 
signaleren of doorverwijzen. Onze projectleiders en 
vrijwillig coördinatoren geven we handvatten op de vijf 
B’s van vrijwilligersmanagement: binnenhalen, begeleiden, 
belonen, behouden en beëindigen. Wij geloven in de 
gedachte: brengen én halen. Onze vrijwilligers komen 
niet alleen iets brengen, maar kunnen ook zelf groeien. 
Daarom bieden we onze vrijwilligers een breed scala aan 
opleidingen en trainingen aan. Halfjaarlijks presenteren 
we het Taal Doet Meer-aanbod ‘Ontwikkel jezelf als 
vrijwilliger’. Ook staan alle bijeenkomsten, workshops en 
introductiecursussen op de website.

In 2021 volgden 397 nieuwe taalvrijwilligers een 
starttraining en 247 vrijwilligers een verdiepende 
workshop. Ook hebben 215 vrijwilligers het taalspreekuur 
bezocht, digitaal advies ontvangen of zijn zij bereikt via 
wijkbezoeken. In totaal hebben 859 vrijwilligers één of 
meerdere keren gebruikgemaakt van de ondersteuning 
en deskundigheidsbevordering, georganiseerd door onze 
taalconsulenten.

Financiering en samenwerking  
In 2021 kregen we voor een aantal projecten financiering 
van de gemeente Utrecht. Daarnaast maakten ook fondsen 
ons werk mogelijk, zoals het Oranje Fonds en het Kansfonds. 
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 2021 stelden opnieuw verschillende Utrechtse bedrijven 
hun deskundigheid beschikbaar aan onze organisatie. 
Daarnaast leverde een aantal van deze bedrijven ook 
een actieve, inhoudelijke bijdrage aan ons werk. Denk 
bijvoorbeeld aan het geven van advies en trainingen, 
sponsoring en het beschikbaar stellen van ruimtes. 
Medewerkers van verschillende bedrijven konden onder 
werktijd gezamenlijk 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 bedrijven financieel bij. In 2021 
waren dat deze bedrijven.

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 Utrecht, scholen, WIJ 3.0, sociaal makelaars 
en de buurtteams. Samen werken we aan een gedegen 
ondersteuningsaanbod, we verwijzen actief naar elkaar door 
en stemmen ons werk met elkaar af. Zie hier een overzicht. 
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