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Inleiding 
In het voorjaar is er een aan de initiatiefnemers van de Taalkamer Soesterkwartier een 
subsidie verstrekt. Dit verslag omvat de verantwoording van deze verstrekte subsidie, 
waarbij de volgende onderwerpen worden beschreven; 
 

 Aantal bijeenkomsten 

 Overzicht deelnemers 

 Culturele achtergrond deelnemers 

 Overzicht van vrijwilligers 

 Behaalde doelen en resultaten 

 Overige resultaten 

Aantal bijeenkomsten 
De start van de Taalkamer vond plaats op 03 mei 2018. De bijeenkomsten vonden 
wekelijks plaats, tijdens de schoolvakanties was er geen Taalkamer maar stonden de 
deuren wel open voor een praatje en een kop koffie. Tot en met 01 februari zijn er 32 
Taalkamer bijeenkomsten geweest.  

Overzicht deelnemers 
Het gemiddelde aantal deelnemers varieerde globaal tussen de 8 en 14 deelnemers 
met zo en dan uitschieters naar 18 deelnemers. Niet alle deelnemers woonden het 
gehele jaar de Taalkamer bijeenkomsten bij wat o.a. te maken had dat men andere 
inburgeringsactiviteiten die men moest volgen (cursussen vanuit NVA). Tegelijkertijd 
dienden zich gedurende het jaar ook weer nieuwe deelnemers aan. Het totaal aantal 
deelnemers bedraagt 32. 

Culturele achtergrond deelnemers 
Het merendeel van de deelnemers zijn afkomstig uit Syrië en Eritrea. Ook werd de 
Taalkamer bezocht door enkele personen afkomstig uit China, Turkije en India. 
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Overzicht vrijwilligers 
Het project is volledig gerund door vrijwilligers, over de gehele periode bestond het 
aantal vrijwilligers uit 12 taalcoaches, 4 gastheren en 2 coördinatoren. Tijdens een 
taalbijeenkomst zijn er altijd 6 taalcoaches, een gastheer en een coördinator en 
wordt er gewerkt op drie verschillende niveaus 

Behaalde doelen en resultaten 
Het primaire doel dat we voor ogen hadden was het realiseren van een taalkamer 
waar we taal konden aanbieden in een ontspannen setting gericht op (sociale) 
activiteiten waarbij taalverwerving en daarmee integratie en voorbereiding op 
toenemende deelname aan de wijk en Nederlandse samenleving gestimuleerd zou 
worden. 
 
Via verschillende kanalen werd dit initiatief bekend gemaakt en tijdens een 
informatieavond dienden zich een groot aantal vrijwilligers aan. Doordat de 
Keistadkerk haar huiskamer hiervoor beschikbaar stelde, en de subsidieaanvraag bij 
indebuurt033 werd gehonoreerd konden we snel van plan naar realisatie 
doorstappen. 
We hebben gekozen om in de Taalkamer met maandthema’s te werken, die ook 
gebruikt worden in het inburgeringstraject, bij deze thema’s is steeds verbinding 
gezocht met de wijk en de stad Amersfoort. Er is gekozen voor lesmateriaal van de 
stichting “Het begint met taal”, naast het lesmateriaal is ook gebruikt van hun kennis 
en ervaring en hebben zij een training verzorgd voor de taalcoaches. 
Deze aanpak en methodiek heeft ervoor gezorgd dat we in meerdere opzichten onze 
doelen hebben bereikt.  
 
In het kader van het Stedelijke plan en het Wijkplan heeft dit bijgedragen aan; 

 Inwoners die moeite hebben met meedoen aan en in de maatschappij worden 
ondersteund om zelfstandig te kunnen leven en wonen. 

 Inwoners geven in een wijk en in een buurt zelf vorm aan een vertrouwde, 
veilige, uitdagende en actieve leefomgeving. 

 Het bevorderen van de sociale samenhang in straat en buurt. 

 Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken, hulp en informatie. 

 Het bevorderen van de communicatie en informatie over de wijk. 
 
De thema’s die tijdens dit project werden behandeld zijn; 

 Praten over jezelf 

 Gezondheid 

 Reizen 

 Leren en werk 

 Nederlandse gewoonten en feestdagen 

 Familie en vrienden 

 Geld 



 De tijd 

Overige resultaten 
Naast de hierboven genoemde resultaten en doelen was er sprake van mooie 
nevenresultaten. Hieronder een opsomming van deze nevenresultaten; 

 Dabke night1, samenwerking met Meet UP2 waarbij de Taalkamer is gebruikt 
voor een aantal workshops Dabke dansen. 

 Tijdens de kerstvakantie heeft de Taalkamer samengewerkt met MEET UP 
waarbij kinderen van statushouders gratis op het Eemplein konden schaatsen. 

 In een aantal gevallen hebben Taalcoaches zich ook buiten de Taalkamer 
verbonden met statushouders, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld samen 
eten en sporten. Ook in een aantal andere situaties hebben medewerkers van 
de Taalkamer hulp geboden, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. 

 Ook niet statushouders bezochten de Taalkamer, hierbij ging het om mensen 
van bijvoorbeeld Chinese, Turkse en Indiase afkomst. Dit bijkomende resultaat 
is met name mooi omdat deze groep geen rechten kent in het kader van 
inburgeren maar veelal wel een taalachterstand hebben. 

 In een enkel geval heeft de Taalkamer, door haar netwerk, de mogelijkheid 
gecreëerd om voor een statushouder een contract voor een taalstage af te 
sluiten. 

 Een belangrijk aspect vormde de verbinding met de wijk en stad Amersfoort zo 
mochten we tijdens de diverse maandthema’s gastsprekers vanuit de wijk 
ontvangen, hebben we een fietstocht uitgezet en zijn er veel van onze 
vrijwilligers afkomstig uit de wijk. 
 

Terugkijkend kunnen we als initiatiefnemers niet ander concluderen dat we iets 
moois hebben neergezet in het Soesterkwartier. We willen indebuurt033 bedanken 
voor de geboden subsidie, de Keistadkerk voor haar support en het beschikbaar 
stellen van de huiskamer en niet in de laatste plaats alle vrijwilligers die zich met 
passie hebben verbonden aan de Taalkamer. 
 
De afronding van dit project betekent niet dat de Taalkamer stopt, we willen 
doorgaan en zullen binnenkort hiervoor een voorstel indienen. 
                                                      
1 Dabke Night is ontstaan vanuit de behoefte van mensen die nieuw in Nederland zijn komen wonen 

en relatief weinig plekken in het uitgaansleven vinden waar bijvoorbeeld Arabische muziek gedraaid 
wordt. Iedereen is welkom. Dabke Night is een laagdrempelig manier om mensen van verschillende 
culturen te ontmoeten.http://www.soesterkwartier.info/dabke-dansles-maar-dan-anders/ 

https://www.ad.nl/amersfoort/zandfoort-aan-de-eem-verandert-in-syrische-feestzaal~a2007f14d/  

2 MEET UP Amersfoort is een facebookgroep waarin iedereen een evenement kan posten voor 

ontmoeting tussen nieuwkomers en Amersfoorters. Groot of klein event, maakt niet uit. Denk aan: 
voetbal, taalcafé, naaiatelier, spelletjesavond, zingen, koken, gratis fun voor kids, ...... 
Ben jij nieuwe bewoner van Amersfoort (of regio) of betrokken bij nieuwkomers wordt lid van deze 
groep https://www.facebook.com/groups/MEETUPAmersfoort/  
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