Taalvrijwilligers halen anderstaligen
uit achterstandspositie
Taal is nodig voor het vinden van werk of een gesprek aanknopen op het schoolplein, maar ook om
je eigen zaken en administratie te kunnen regelen. Meedoen begint met taal. Uit onderzoek blijkt
dat meer dan 600.000 anderstaligen door hun taalniveau een (ernstige) achterstand hebben in het
meedoen. Taalvrijwilligers spreken wekelijks met hen af om de taal te oefenen, zodat
anderstaligen wél mee kunnen doen (en niet aan de zijlijn staan). Dat is belangrijk voor
anderstaligen, maar ook voor de hele gemeenschap en, niet te vergeten, de gemeente. Wat
precies de effecten in uw gemeente kunnen zijn, leest u hieronder. Het mag duidelijk zijn dat
taalvrijwilligers niet kunnen ontbreken in uw verkiezingsprogramma.

Hoe werkt het?, best practices
Wekelijks koppelen 161 vrijwilligersorganisaties meer dan 11.000 betrokken vrijwilligers aan 22.000
anderstaligen die een steun in de rug kunnen gebruiken om mee te doen in de samenleving. Het Begint
met Taal versterkt deze organisaties bij het slim organiseren van taalcoaching.

Syrische Mounira wil kunnen studeren
Toen Mounira vanuit Syrië in Nederland aankwam wilde ze niets liever
dan zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren zodat ze aan een hboopleiding kan beginnen. Over haar taalcoach zegt zij: ‘In het ‘echt’
Nederlands praten met Ilse helpt me enorm om de taal sneller te leren’.

Marokkaanse Latifa komt uit haar isolement
Voor de Marokkaanse Latifa was vooral het sociale contact met haar taalcoach
erg belangrijk. Wegens haar longemfyseem moet ze vierentwintig uur per dag aan
een zuurstofapparaat zitten. Hierdoor raakte zij geïsoleerd. Nu spreekt ze
wekelijks af met haar taalcoach: gezellig én ze spreken samen Nederlands tijdens
het handwerken.

Taiwanees Li-Chun maakt vrienden
De Taiwanese Li-Chun Lee is 2,5 jaar geleden in Nederland
gekomen en is druk Nederlands aan het leren. Ze krijgt
taalcoaching van Klaas. “Klaas is mijn beste vriend”, vertelt
Li-Chun enthousiast. Via het netwerk van Klaas leert ze
meer mensen kennen.

Irakees Nasrat went aan Nederlandse cultuur
Sinds 2011 woont Nasrat in Nederland. Hij leert Nederlands op school en oefent
daarnaast met taalcoach Edwin. Het leven in Nederland is totaal anders dan in zijn
land van herkomst Irak. Nasrat: “Ik heb 90% van mijn Nederlands van
taalvrijwilliger Edwin geleerd”. Ook leert Nasrat daardoor Nederland beter
begrijpen.

Wat zijn de feiten?; het succes van taalvrijwilligers
Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt12. Taalcoaching zorgt ervoor dat:

• de taalvaardigheid van anderstaligen wordt vergroot. Door het oefenen met een taalvrijwilliger durven

anderstaligen de taal te spreken, neemt de woordenschat toe en krijgen mensen meer zelfvertrouwen.
• anderstaligen sneller meedoen in de samenleving. Na het volgen van een taalcoachtraject kunnen
anderstaligen sneller hun eigen zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst en gemeentezaken,
en minder snel een beroep doen op sociale voorzieningen. Ook blijkt dat 30% van de anderstaligen na
het volgen van een taaltraject betaald werk gaat doen, 20% gaat verder met een cursus of opleiding en
18% gaat deelnemen aan een inburgeringsexamen.
• vrijwilligers een positiever beeld krijgen van anderstaligen. De vrijwilligers spelen hierin ook een
ambassadeursrol binnen hun eigen kring. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter het beeld van anderstaligen
en het begrip van hun situatie.
• De combinatie van een goede taaldocent en het oefenen in de praktijk is de bewezen manier van goede
taalverwerving. Taalvrijwilligers halen mensen uit hun isolement en maken het oefenen mogelijk.

Wat in elk verkiezingsprogramma hoort:
1. Maak van het inburgeringsexamen een goed begin
Het halen van een inburgeringsexamen is als het krijgen van een rijbewijs zonder op de weg auto te gaan
rijden: zonder praktijkervaring raak je de kennis weer kwijt. Taalvrijwilligers maken het
inburgeringsexamen waardevol door taalkilometers met de inburgeraar te maken. Investeer in de
integratie van nieuwkomers door ontmoetingen tussen bewoners te stimuleren via taalcoaching vanaf het
moment dat mensen in Nederland aankomen.

2. Inspanningen van taalvrijwilligers leveren veel op, maar zijn niet gratis.
Zoals geldt voor al het vrijwilligerswerk, is ook het werk van taalvrijwilligers niet gratis. Voor goede
trainingen voor vrijwilligers, materiaal, promotie en een locatie zijn middelen nodig. Voor effectieve
taalcoaching is een goede coördinatie door een ervaringsdeskundige onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan
de intensieve begeleiding van deelnemers, werving, selectie en deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers, monitoring en samenwerking met collega-organisaties voor meer impact.

3. Gemeente voert regie
Voer een gemeentelijke regie over de afstemming tussen formeel, non- en informeel onderwijs. Duidelijke
informatievoorziening over het aanwezige taalaanbod (digitaal en op andere locaties) helpt daarbij. De
informatiepunten in bijvoorbeeld de bibliotheken vormen een goede basis. Kijk ook in de gemeente welke
andere (vrijwilligers)organisaties bij kunnen dragen en betrek beleidsportefeuilles als cultuur, zorg en
sport zodat anderstaligen op verschillende manieren kunnen participeren. De taalvrijwilliger kan
nieuwkomers hierin goed wegwijs maken. Het begint met taal en het mondt uit in volwaardige participatie
als de gemeente helpt de juiste voorwaarden mogelijk te maken.
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Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013)
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Meer dan taal alleen – Regioplan (2011)

4. Duurzame vrijwillige inzet
De praktijk leert dat veel vrijwilligersactiviteiten projectmatig zijn gefinancierd. Aan het
eind van de projectfinanciering stopt een initiatief. Regelmatig start een vergelijkbaar
initiatief enig tijd later, zonder eerdere ervaring en netwerken te benutten. Juist omdat
vrijwillige inzet voor anderstaligen de komende jaren zo belangrijk is moet de gemeente
‘projectencarrousels’ voorkomen.

Over ons
Het Begint met Taal is het landelijk platform voor taalcoaching aan migranten. We versterken 161
vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. We geven advies, kennis, trainingen,
materiaal en brengen organisaties met elkaar in contact. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en
beschikbaar maken, zodat meer anderstaligen mee kunnen doen.

Meer informatie
Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden tot verbetering van vrijwillige inzet en de
verkiezingsprogramma’s. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Sylvia de Groot Heupner
directeur
06-39550650
sylvia@hetbegintmettaal.nl

