PERSBERICHT – 21 maart 2016
‘Taalontmoetingen’: burgerparticipatie in optima forma
Sittard-Geleen, 21 maart 2016. Met de ondertekening van het projectplan 2016 draagt het bestuur
van Partners in Welzijn het project ‘Taalontmoetingen’ op 21 maart officieel over aan vrijwilligers.
Daarmee wordt ‘Taalontmoetingen’ een autonoom project onder de paraplu van Partners in
Welzijn. Partners in Welzijn, vrijwilligers, deelnemers en de gemeente Sittard-Geleen grijpen deze
gelegenheid aan om het belang van ‘Taalontmoetingen’ onder de aandacht te brengen.
Het project ‘Taalontmoetingen’ is in 2010 door Partners in Welzijn opgezet om de taalvaardigheid
van anderstaligen te bevorderen door ze te koppelen aan een vrijwilliger, een taalcoach. Er wordt
wekelijks enkele uren geoefend met de Nederlandse taal. Meestal gebeurt dit in een één-op-één
situatie, maar er zijn ook groepsbijeenkomsten. De deelnemers zijn zowel vluchtelingen als andere
migranten uit meer dan 30 landen.
Overigens wordt bij Taalontmoetingen geen formele Nederlandse les gegeven; dat gebeurt bij de
officiële inburgeringscursussen. Taalcoaching is bedoeld als aanvulling hierop, waarbij vooral het
spreken in de praktijk aandacht krijgt. Inmiddels is ‘Taalontmoetingen’ met zo’n 65 vrijwilligers de
grootste vrijwilligersorganisatie in de Westelijke Mijnstreek (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein)
op dit terrein.
De behoefte aan taalcoaching groeit. Nog steeds is er een voortdurende instroom van deelnemers.
Inburgeraars krijgen immers te maken met steeds strengere taalvaardigheids-eisen en kortere
inburgeringstermijnen. En om aanspraak te kunnen maken op bijstand is sinds dit jaar ook de taaleis
van kracht. Daar komt bij dat het aantal vluchtelingen dat taalondersteuning nodig heeft, toeneemt.
‘Taalontmoetingen’ werd oorspronkelijk gefinancierd door het Oranje Fonds, de gemeente SittardGeleen, en enkele andere fondsen. Op dit moment worden de kosten alleen nog gedragen door een
subsidie van de gemeente Sittard-Geleen en een eigen bijdrage van de deelnemers. Omdat het
maatschappelijk belang van ‘Taalontmoetingen’ groot is heeft Partners in Welzijn in overleg met de
vrijwilligers besloten om de leiding van het project vanaf 2014 stapsgewijs over te dragen aan de
vrijwilligers en daarmee haar beroepskracht terug te trekken. Vanaf nu beoogt een opgesteld statuut
met bijbehorend projectplan het project optimaal te ondersteunen, door aansprakelijkheid en
eindverantwoordelijkheid voor de vrijwilligers te beperken en het project faciliteiten zoals
administratieve ondersteuning en werkruimte aan te bieden. Partners in Welzijn geeft
‘Taalontmoetingen’ daarmee de bewegingsvrijheid, maar ook de ondersteuning, die nodig is om de
komende jaren succesvol en autonoom te kunnen functioneren.
Met ingang van 2016 wordt ‘Taalontmoetingen’ geheel geleid en uitgevoerd door gemotiveerde en
enthousiaste vrijwilligers. Burgerparticipatie in optima forma.
Voor meer informatie over Taalontmoetingen:
e-mail: taalontmoetingen@piw.nl
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