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Landelijke koepel voor informele
taalondersteuning
Meedoen in Nederland begint met
het spreken van de taal. Dan kunnen
we ons verstaanbaar maken en van
gedachten wisselen. Op school, op
ons werk, op straat of bij de dokter.
En kunnen we onze kinderen beter
helpen. De Nederlandse taal verbindt
ons allemaal.
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Het Begint met Taal is een landelijke koepelorganisatie die zich inzet voor
alle organisaties die zich bezighouden met informele taalondersteuning:
migranten helpen bij het leren van het Nederlands. Het doel is verhoogde
zelfredzaamheid en kansen in onze samenleving creëren. Kennis van de taal
is belangrijk om te kunnen meedoen. Het maakt zelfstandig, verbindt
mensen en zorgt voor wederzijds begrip.
Wat doen we?
Het begint met Taal ondersteunt de aangesloten organisaties. Dit gebeurt door onder andere
deskundigheidsbevordering (bijeenkomsten, trainingen, workshops), productontwikkeling,
communicatie, advies, lobby en (beleids)beïnvloeding.
Het begint met Taal biedt:
• Belangenbehartiging bij gemeenten en de Rijksoverheid
• Trainingen voor vrijwilligers en coördinatoren
• Landelijke en regionale bijeenkomsten
• Informatie over taalondersteuning: materialen, lokale ondersteuning, kennisuitwisseling.
Werkwijze lokale organisaties
Een Nederlandstalige vrijwilliger en een anderstalige worden gekoppeld. Doorgaans individueel, soms in kleine groepjes. Wekelijks komen zij samen om op informele wijze Nederlands te oefenen aan de hand van zelfgekozen onderwerpen, huiswerkopdrachten of het
zoeken naar werk bijvoorbeeld. Gewoon thuis, in de huiskamer, of tijdens een wandeling of
bezoekje aan de bibliotheek. Daarbij gaat het om de communicatie en bieden vrijwilligers
ondersteuning bij de leervraag van de anderstalige.
Waarom informele taalondersteuning?
• Laagdrempelig: het is een eerste, relatief laagdrempelige stap naar meedoen in de samenleving.
• Maatwerk: anderstaligen - van analfabeet tot hoogopgeleid - krijgen een taaltraject dat
past bij hun leerbaarheid en participatiemogelijkheden.
• Kwetsbare doelgroep: informele taalaanbieders bereiken migranten die vaak tussen wal en
schip vallen: anderstaligen die geïsoleerd leven en extra kwetsbaar zijn.
• Sociale binding: vrijwilligers en anderstaligen komen in contact en leren over elkaars
cultuur, gewoonten, normen en waarden.
• Vroegtijdige probleemsignalering: vrijwilligers komen ‘achter de voordeur’ en verwijzen bij
problemen direct door naar hulpverlenende professionals en instanties.
• Kostenefficiënte aanpak: vrijwillige inzet houdt de kosten aan informele taalondersteuning
laag. De kwaliteit blijft gewaarborgd dankzij goede, professionele begeleiding en training.
Bewezen belangrijke basis
Onderzoek toont dat informele taalondersteuning een belangrijke basis vormt voor: vergroting van de zelfredzaamheid van anderstaligen en toeleiding naar (vrijwillgers)werk (30%),
inburgering (18%), cursus of opleiding (20%). Het taalniveau, zelfvertrouwen en de participatie van anderstaligen nemen toe en vrijwilligers krijgen een positiever beeld over de situatie van migranten.
Meer weten? Ga naar www.hetbegintmettaal.nl
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