
Jaarverslag 2016
Lelystad



Huis voor Taal is de makkelijk te vinden toegang naar LEREN, ONTWIKKELEN en INZETTEN  in Lelystad. Lelystedelingen 
kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over volwassenen educatie in Lelystad. Huis voor Taal biedt 
laagdrempelige, educatieve activiteiten aan waarmee Lelystedelingen basisvaardigheden kunnen aanleren en inzetten. 
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Huis voor Taal heeft een eigen aanpak: Doen, Durven en 
Prettig Voelen, waarin leren door te doen en leren met elkaar 
centraal staan. Daarnaast fungeert Huis voor Taal als innovatief 
expertisecentrum op gebied van non formele volwassenen 
educatie en laaggeletterdheid. Dit alles in het kader van Een 
Leven Lang Leren! in Lelystad.

In dit digitale jaarverslag ontdekt u alles over onze resultaten 
en ontwikkelingen van 2016. U leest meer over onze werkwijze 
en monitoring. Maar ook over de activiteiten die we onder onze 
Leven Lang Leren pijlers Taal, Digitaal en Participatie hebben 
uitgevoerd. Klik op de onderstaande pictogrammen en leer 
meer over ons!



Huis voor Taal is het samenwerkingsverband tussen 
FlevoMeer Bibliotheek, Welzijn Lelystad, SamenSpraak 
Lelystad en onze 186 vrijwilligers. Het Huis voor Taal team 
bestaat uit betaalde en onbetaalde professionals. Sinds 
2016 is het succesvolle voorleesproject VoorleesExpress 
Lelystad ook onderdeel geworden van het Huis voor Taal.

Huis voor Taal heeft drie functies: 

  De poortfunctie naar educatie in Lelystad. Iedereen 
die informatie of advies over educatie wilt, kan bij ons 
terecht.

  Het expertisecentrum voor volwassenen educatie en 
laaggeletterdheid in Lelystad. We geven voorlichting, 
training en advies en zetten in op de doorontwikkeling 
van educatie in het sociale domein. 

  Dé plek om als Lelystedeling basisvaardigheden in eigen 
tempo te leren en te oefenen. Huis voor Taal is geen 
school. We werken met de aanpak Doen, Durven, Prettig 
voelen. 

Huis voor Taal heeft in 2016 drie Leven Lang Leren  
pijlers opgezet waarbinnen Lelystedelingen 
basisvaardigheden kunnen aanleren en 
inzetten: Taal, Digitaal en Participatie.
Dit doen zij met elkaar en onder 
begeleiding van onze enthousiaste, 
getrainde vrijwilligers. De leerwens 
van de deelnemer staat centraal en we 
gaan uit van zijn of haar talenten. 
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DOEN
“Nu weet ik dat ze me beter 
verstaan, het is leuker om 

met mijn familie een stapje 
uit te gaan. Bij de dokter, op 

de markt of het Stadhuis.”
Deelnemer Taalgroep
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ONS TEAM
Huis voor Taal wordt gedraaid door betaalde en onbetaalde 
professionals. Onze vrijwilligers zijn het zuurstof van dit leer, 
oefen- en ontmoetingsnetwerk. Iedereen heeft zijn eigen 
taken en verbindt zich aan grote of kleine onderdelen van 
Huis voor Taal. In 2016 heeft een enthousiaste groep vrijwillige 
coördinatoren zich bereid verklaard om organisatorische en 
inhoudelijke taken te vervullen. Hierdoor is er veel energie 
en expertise vrijgekomen waar Huis voor Taal nu de vruchten 
van plukt. Zo is er een goed werkend registratiesysteem 
ontwikkeld dat door en voor vrijwilligers en deelnemers 
wordt gevuld. Er zijn interactieve informatiebijeenkomsten 
(Taalkoffies) georganiseerd om de deskundigheid en onderlinge 
kennisuitwisseling bij vrijwilligers te vergroten. Ook verstevigden 
we het trainingsprogramma voor vrijwilligers en werkten we nog 
intensiever samen met de coördinatoren van SamenSpraak 
Lelystad en de VoorleesExpress.

Kijk op onze facebookpagina en zie wat het Huis voor Taal team 
in 2016 allemaal heeft ondernomen.

1. OVER HUIS VOOR TAAL 

PRETTIG VOELEN
“Dé vrijwilliger bestaat niet. 
Iedereen heeft een andere 
achtergrond en een andere 

motivatie”
Anika, vrijwillige coördinator

(rechts op foto)
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ONS NETWERK
In 2016 is ons netwerk uitgebreid tot 50 lokale, 
provinciale en landelijke partners. Een vermelding 
waard is de samenwerking met MDF, met als concreet 
resultaat het financieel spreekuur in FlevoMeer Bibliotheek 
op donderdagmiddagen waarbij Huis voor Taal de MDF 
vrijwilligers ondersteunt bij vragen rond basisvaardigheden. 
Daarnaast versterkten we onze samenwerking met het 
Werkbedrijf middels een opdracht voor het project De Deur 
Uit! SamenSpraak Lelystad organiseerde voor de Stadsmakerij 
een interactieve workshop tijdens het Festival van het Leren. 
Het partnerschap tussen Huis voor Taal, ITTA, de Universiteit 
van Amsterdam en twee ROC’s in Gelderland resulteerde in 
de gegunde aanbesteding van het experiment DOEN!?; over 
laaggeletterdheid en de digitale overheid. 

TAALHELD EN LEERMEESTER NOMINATIES
Huis voor Taal is constant in ontwikkeling en gaat uitdagingen 
niet uit de weg. In 2016 werd dit tot tweemaal toe op landelijke 
platforms gewaardeerd. Erna Phaff van FlevoMeer Bibliotheek 
en Sabine de Bruijn van Welzijn Lelystad werden zowel voor 
Bruggenbouwer 2016 als voor Leermeester 2016 genomineerd. 

1. OVER HUIS VOOR TAAL 

DURVEN
“Met één hand kun je niet 

klappen: heel Huis voor Taal 
is genomineerd door onze 

manier van samenwerken!”
Erna, beleidsadviseur 

Huis voor Taal
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HUIS VOOR TAAL LELYSTAD IN CIJFERS

 
 Vrijwilligers

 Beroepskrachten

 Samenwerkingspartners 
 (lokaal, regionaal, landelijk 
 en internationaal)

DEELNEMERSOVERZICHT

 Totaal aantal deelnemers 
 Huis voor Taal

 waarvan met moedertaal 
 Nederlands

 waarvan vergunninghouders 

DEELNEMERS PER OPDRACHT

 Wet Educatie beroepsonderwijs

 Voor- en Vroegschoolse Educatie

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 VoorleesExpress (VVE)

 Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad

 Werkbedrijf Lelystad

155

34

24

19

284

12

186

7

50

78

35

528

2. RESULTATEN
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TAAL

 
 Taalgroepen

 Vrijwillige groepsbegeleiders

 Vrijwillige coördinatoren

 Taalgroepen voortraject inburgering

 Deelnemers Taal

18

2

27

6

442

2. RESULTATEN

POORTFUNCTIE
 
 
 Bezoeken aan de open spreekuren

 Startgesprekken met plaatsing 
 binnen Huis voor Taal

 
 Doorverwezen naar partners

1734

132

103
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SAMENSPRAAK LELYSTAD

 Vrijwilligers

 Koppelingen

VOORLEESEXPRESS

 
 Gezinnen

 Vrijwilligers

DIGITAAL

 
 Digisterker trainingen

 Digisterker deelnemers

 Living Lab deelnemers UWV

2

21

5

2. RESULTATEN

80

77

38

32
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KOM & DOE

 netwerkbijeenkomsten, 
 vanaf 2017 maandelijks in de planning

 inschrijvingen voor vrijwilligerswerk 

 directe start met vrijwilligerswerk

 
 Huis voor Taal deelnemers die vrijwillig 
 meehielpen bij de organisatie van Kom & Doe

PARTICIPATIETRAJECT VOOR VERGUNNINGHOUDERS

 
 deelnemers geholpen aan vrijwilligerswerk 

 geholpen aan betaald werk

 deelnemers in traject geplaatst 
 voor zelfstandig ondernemerschap

19

3

3

2. RESULTATEN

2

24

1

9
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We vinden het belangrijk om te weten wat onze vrijwilligers 
en deelnemers in huis hebben, wat hun leerwensen zijn en 
wat ze bij ons hebben geleerd. Daarvoor zetten we onze 
Huis voor Taalverkenner in. Dit instrument combineert, in 
vereenvoudigde vorm, het Europees Referentiekader met 
de Participatieladder.

In 2016 hebben we de verkenner op verzoek van vrijwilligers en 
deelnemers aangepast. We onderscheiden nu drie domeinen 
met ieder zes stappen: Integratie/Participatie, Taalactief en 
Internet Actief

De verkenner is geen toetsingsinstrument. De verkenner geeft de 
deelnemer de mogelijkheid zelf aan te geven wat hij wilt leren, 
wat hij al kan en wat hij niet wilt leren. Hiermee stimuleren we 
deelnemers om zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen 
leerontwikkeling. Vrijwilligers hebben hierin een begeleidende 
rol en gaan met de deelnemers het gesprek aan over de 
uitkomsten van de  ingevulde verkenner. We werken toe naar 
een 100% invulpercentage van deze verkenner. 

Eind 2016 staat de teller op 44,5% van de taalgroep deelnemers 

en 100% van de deelnemers van het participatietraject. Omdat 
de verkenner gedurende het jaar is aangepast, presenteren 
we in dit jaarverslag de eerste uitslagen van onze monitor. De 
uitslagen zeggen iets over de mate van meedoen in Lelystad 
(domein participatie/integratie), de mate van gebruik van 
taalvaardigheden (Taal actief), en de mate van gebruik van 
digitale vaardigheden (Internet Actief).

PERCENTAGE PER DOMEIN

Domeinen 61 taalgroep 
invullers

17 participatietraject 
invullers

Integratie
(eerste drie treden 
participatieladder)

84,2 % 56,9 %

Participatie
(alle treden van de 
participatieladder)

53,6 % 39,2 %

Taal actief 77 % 58,8 %

Internet actief 56 % 55,9 %

Taalgroep deelnemers staan gemiddeld op trede 3 van de participatieladder, 

deelnemers van het participatietraject op trede 2. 

3. OPBRENGST MONITOR
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4. DOEN, DURVEN, PRETTIG VOELEN

Huis voor Taal is geen school. We zetten daarom 
geen gestructureerde vastomlijnde leertrajecten met 
methodieken en niveautoetsen in. We stellen de leerwens 
van de deelnemer voorop en hebben een behoefte 
gestuurd aanbod van educatieve activiteiten. Bovendien 
trachten we te voorkomen dat volwassenen aan 
educatieve activiteiten meedoen zonder dat zij er in hun 
dagelijks leven ook maar iets mee doen.  

Huis voor Taal wil juist de zelfstandigheid van volwassenen 
vergroten en zet daarom in op het aanleren van leerstrategieën, 
zodat deelnemers ook thuis en op het werk het geleerde 
zelf kunnen toepassen. Leerstrategieën zijn vaardigheden 
die mensen in staat stellen om in verschillende situaties een 
vraagstuk zelf op te lossen. Te denken valt aan het kunnen 
voeren van een kennismakingsgesprek in privé- en werksituaties 
of het kunnen doorzoeken van internet met verschillende 
trefwoorden. 

DOEN, DURVEN, PRETTIG VOELEN
Binnen Huis voor Taal stimuleren we deelnemers om hun taal 
of digitale vaardigheid thuis of op werk in te zetten. Daarvoor 

oefenen we verschillende dagelijkse situaties tijdens de 
bijeenkomsten. Deze aanpak noemen we Doen, Durven, Prettig 
Voelen. Ons team van betaalde en onbetaalde professionals 
stimuleert hen om deel te nemen aan sociale activiteiten of om 
(vrijwilligers)werk te verrichten. Een belangrijk neveneffect van 
deze aanpak is de vergrote inzet van onze deelnemers aan de 
maatschappij. Dit bouwden we in 2016 uit naar onze Leven Lang 
Leren pijler Participatie.

MEER LEZEN OVER ONZE AANPAK

Doen MEER LEZEN

Durven MEER LEZEN

Prettig voelen MEER LEZEN
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5. POORTFUNCTIE

Elke inwoner van Lelystad kan bij Huis voor Taal 
aankloppen voor informatie en advies over leren in 
Lelystad. Of om de aangeleerde vaardigheden in te zetten.  
Maar mensen kunnen er ook zelfstandig of met wat 
ondersteuning aan de slag.  

BEKEND VAN…
We willen dat iedereen zich prettig voelt om het Nederlands 
en digitale vaardigheden bij te leren. Daarom maken we 
ons bekend op verschillende plekken in Lelystad. De zorg en 
welzijnssector heeft onze speciale aandacht. In mei 2016 is onze 
promotiefilm gelanceerd. Deze film wordt in gezondheidscentra, 
het Stadhuis, MFA’s en op andere publieke plaatsen vertoond. 

Wilt u weten waar u Huis voor 
Taal kunt vinden en hoe wij 
werken? Bekijk dan hier onze 
promotiefilm

DURVEN
“Een beetje weifelend, 

zenuwachtig vragen nieuwe 
taalvragers vaak: Kan ik hier 

taal leren?”
taalgids
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OPEN SPREEKUREN
We houden van dinsdag tot en met vrijdag  open spreekuur in 
de bibliotheek. Onze 24 vrijwillige taalgidsen staan iedereen 
te woord en bepalen samen met de persoon in kwestie wat de 
beste vervolgstap zou kunnen zijn. Zo verwijzen we mensen 
door naar onze partners ROC van Flevoland en Flevotaal, 
plaatsen we mensen bij de educatieve activiteiten van Huis voor 
Taal. Anderen blijven terug komen naar het open spreekuur om 
zelfstandig of samen Nederlands te oefenen. 

De actuele gegevens van de open spreekuren vindt u op: 
nieuw.huisvoortaal.nl/aanmelden

ONS RESULTAAT

 Bezoeken aan de open spreekuren

5. POORTFUNCTIE

PRETTIG VOELEN
“Ik ben al een tijdje niet geweest, 

maar mis de gezelligheid en de 
verhalen van mijn vrienden in de 

bibliotheek, daarom kom ik nu 
weer elke week.”

bezoeker open spreekuren

1734
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STARTGESPREK
Iedereen die wilt deelnemen aan een Huis voor Taal activiteit, 
gaat een startgesprek aan met één van onze taalgidsen. Het doel 
van dit gesprek is om de leerwens te achterhalen en zo concreet 
mogelijk te maken. Een veel voorkomende leerwens is het 
willen, maar ook durven praten in het Nederlands. 

ONZE RESULTATEN

 Startgesprekken met plaatsing 
 binnen Huis voor Taal

 Doorverwezen naar partners

FESTIVAL VAN HET LEREN
Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van 
UNESCO en is bedoeld om alle burgers, ongeacht opleiding, 
leef- en werksituatie te stimuleren om hun talenten te laten zien 
en hun competenties verder te ontwikkelen.  

Huis voor Taal ziet het Festival tevens als een uitstekende 
aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen 
verder op te zetten. In september 2016 zetten we daarom 
groots in. We organiseerden onder andere een Kom & Doe 
voor deelnemers, vrijwilligers en netwerkpartners, en een 
internationale zoektocht naar Talent. 

5. POORTFUNCTIE

Doen

Durven

Prettig voelen

“Mijn leerwens is netjes Nederlands praten. 
Goed luisteren en meer woorden leren.”

Leerwens deelnemer taalgroep

“Ik wil leren en durven praten.”
Leerwens deelnemer taalgroep

“Ik wil ook meedoen  
met koken.”

Leerwens deelnemer taalgroep

132

103

Jaarverslag 2016  ››

OVER HUIS 
VOOR TAAL RESULTATEN OPBRENGST 

MONITOR
DOEN, DURVEN, 

PRETTIG VOELEN POORTFUNCTIE TAAL DIGITAAL PARTICIPATIE VOORLEES
EXPRESS

SAMENSPRAAK
LELYSTAD

http://nieuw.huisvoortaal.nl
https://www.facebook.com/pg/HuisvoorTaalLelystad/videos/?ref=page_internal 


De meeste mensen die bij Huis voor Taal binnenlopen, willen 
graag hun Nederlands verbeteren. Huis voor Taal is geen 
school, maar biedt contactmomenten aan om in een groep, 
of 1-op-1 met een vrijwilliger met taal aan de slag te gaan. 
De leerwens van de deelnemer staat voorop. We werken niet 
met vaste methodieken maar oefenen de taal vanuit het 
dagelijks leven en op thematische wijze. Iedereen is altijd 
ergens goed in. Dit talent inzetten tijdens het leren van het 
Nederlands, versterkt de motivatie om te leren.  

Huis voor Taal heeft haar deelnemers in 2016 uitgedaagd om 
de geleerde taalvaardigheden te tonen aan Lelystad. Dit heeft 
geresulteerd in de Ta(a)lentenjacht, dat door gemeente Lelystad 
financieel werd ondersteund vanuit de budgetsubsidie kunst en 
cultuur. 
Bekijk hier de inzendingen.

TAALGROEPEN
Huis voor Taal herbergde in 2016 achttien taalgroepen op 
verschillende locaties in Lelystad. Deze groepen worden 
begeleid door 27 vrijwilligers die met verschillende educatieve 
materialen onze aanpak Doen, Durven, Prettig voelen in de 
praktijk brengen. Onze taalgroepen hebben we ingedeeld op 
sociale activering, laagdrempelige educatie of niveauverhoging. 
Deze educatief-inhoudelijke indeling correspondeert met 
de Huis voor Taalverkenner en maakt het mogelijk om 
behoeftegericht te werken. Deze indeling is gebaseerd op  de 
VNG handreiking voor gemeenten: transitie van educatie naar 
het sociaal domein.” 

Hierdoor is er in 2016 een doorgaande lijn ontstaan en kunnen 
we nog beter toe leiden naar vervolgonderwijs, zoals naar het 
ROC van Flevoland.

6. TAAL
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ONZE RESULTATEN

 
 Taalgroepen

 Vrijwillige groepsbegeleiders

 Vrijwillige coördinatoren

 Taalgroepen voortraject inburgering

 Deelnemers Taal

ONZE INZET VOOR DE NOODOPVANG
Eind 2015 werden er twee noodopvanglocaties geopend in 
Lelystad, waarin circa 500 asielzoekers tijdelijk ondergebracht 
werden. Zij wilden graag Nederlands leren. Veel Lelystedelingen 
hebben gehoor gegeven aan deze wens. Huis voor Taal heeft de 
coördinatie van taalvraag en taalaanbod op zich genomen en 
verstrekte oefenmateriaal en workshops. De organisatie werd 
volledig uitgevoerd door twee vrijwillige coördinatoren. Lelystad 
trok daarmee landelijke aandacht. 

De reportage van RTL Nieuws vindt u hier.

We werden hét landelijke praktijkvoorbeeld van 
taalondersteuning aan asielzoekers, middels de methode Taalkit 
Dutch. 

Bekijk hier de interviews en de voorlichtingsfilm.

18

2

27

6

442

6. TAAL
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6. SAMENSPRAAK LELYSTAD

SAMENSPRAAK LELYSTAD
De vrijwilligersorganisatie SamenSpraak Lelystad brengt 
Nederlanders en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse 
taal en cultuur te delen. Het gaat niet om lesgeven, maar juist 
om alledaagse gesprekken. SamenSpraak Lelystad levert 
hiermee op autonome wijzen een belangrijke bijdrage aan de 
doelstelling van Huis voor Taal.

 Vrijwilligers

 Koppelingen

80

77

DURVEN
“Tot voor kort moest haar 

man altijd mee bij een 
bezoek aan een arts, maar nu 

is zij zo gevorderd dat 
ze alleen naar de huisarts 

durft!”
Taalcoach
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GEZINSAANPAK
Huis voor Taal heeft in 2016 de opdracht gekregen om ouders 
van jonge kinderen met een taalachterstand te ondersteunen 
bij hun eigen taalontwikkeling. Als ouders vaardiger zijn 
in het Nederlands,  kunnen zij een grotere rol spelen in de 
taalontwikkeling van hun kind(eren). 

Dit jaar waren er 24 deelnemers die hun taalondersteuning 
toespitsten op het ouderschap. Zij hebben zich gericht op 
thema’s uit het dagelijkse gezinsleven. We hebben gebruik 
gemaakt van ondersteuningsmateriaal zoals Taal voor Thuis. Via 
de Huis voor Taalverkenner hebben zij in kaart gebracht wat zij 
op taalgebied zelf al kunnen.

Treden Taal Actief Dit doe ik al

1. 
dingen benoemen in het 
Nederlands

13

2.
kleine gesprekjes voeren in 
het Nederlands

14

3.
Nederlandse kranten, 
tijdschriften en folders lezen 

10

4.
naar Nederlandse TV 
programma’s kijken en 
radio luisteren 

14

5.
in het Nederlands notities 
maken, brieven schrijven

10

6. 
bij het lezen letten op 
spelling en grammatica

9

15 deelnemers geven per trede aan wat ze al doen 
en eventueel willen verdiepen.

6. TAAL 
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VoorleesExpress Lelystad is een project binnen de 
gezinsaanpak van Huis voor Taal. Het project stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving 
thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer 
thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. 
Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De 
vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. 
De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over 
te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren 
in taal. Samen met de ouders zoekt de voorlezer naar een 
aanpak die past bij het gezin.

Daarnaast versterkt de VoorleesExpress het partnerschap 
tussen school of peuterspeelzaal en ouders. Zo zetten zij zich 
samen in voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar 
ondersteunen én versterken.

De VoorleesExpress heeft  zich inmiddels bewezen als een 
waardevol instrument  binnen de VVE aanpak in Lelystad, 
maar  blijft zich ook op inhoud ontwikkelen. In 2016 maakten 
vrijwilligers thematische voorleestassen. Bij de start van het 
tweede voorleesseizoen van 2016, introduceerden we de 
monitor bij tien gezinnen en hun voorlezers. 
De o-meting vindt u hieronder.  

VOORLEESEXPRESS LELYSTAD 

PRATEN MET JE KIND

vaardigheden
Benoemen wat 

je ziet
Gesprekjes voeren 

met je kind

Luisteren naar je 
kind en het helpen 

met praten

Positief verbeteren 
van taalgebruik

Samen (voor)
lezen, zingen, 

rijmen

Samen met 
school je kind 

helpen met leren

omcirkel

cijfers 10         0 10         0 8           2 2          8 4          6 8          2

ik doe dit    ik wil dit leren
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Samen met Huis voor Taal promoot de VoorleesExpress het 
(voor)lezen. Al drie jaar lang organiseert de VoorleesExpress 
samen met FlevoMeer Bibliotheek  tijdens de Nationale 
Voorleesdagen een voorleesestafette op peuterspeelzalen. 
Dit jaar was projectleider Bojoura Hoekstra jurylid tijdens de 
Nationale Voorleeswedstrijd. De VoorleesExpress heeft ook een 
bijdrage geleverd aan de Kinderboekenweek en het peuterfestijn 
in zwembad De Koploper. 

ONZE RESULTATEN

 Gezinnen

 Vrijwilligers

38

32

VOORLEESEXPRESS LELYSTAD 

DOEN
“Fatmanur wachtte vol spanning 

af wat er uit de Voorleestas kwam! 
Een boekje over prinsessen en 

dieren met prachtige plaatjes en 
een leuk winters memoryspel. Wij 

vermaken ons wel samen!!”
voorlezer Emma
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7. DIGITAAL

Iets nieuws leren is spannend. Daarom probeert Huis voor 
Taal zo laagdrempelig mogelijk te zijn. In het dagelijks leven 
lijken de drempels voor het regelen van zaken steeds hoger 
te worden. Zo moeten veel dingen via de computer geregeld 
worden, maar lang niet iedereen is hier vaardig genoeg in. 

Gelukkig kunnen digitale vaardigheden in het Huis voor Taal 
bijgeleerd worden. Dit doen we in een informele sfeer, maar 
wel met een goede opbouw. De voortgang brengen we in kaart 
via de Huis voor Taalverkenner, domein Internet Actief. Dit 
jaar hebben we de cursus Digisterker tweemaal aangeboden. 
Deelnemers leren hoe zij met de elektronische overheid moeten 
werken. Door een begin en eindmeting te doen, zien we bij 
onze deelnemers op een schaal van 6 treden een voortgang van 
gemiddeld twee treden. 

Gemiddelde start trede

Gemiddelde eindtrede monitoring 

42

DOEN
“Dankzij jullie training 
Digisterker heb ik mijn 

donorcodicil ingevuld, daar 
heb ik mijn DigiD 

voor nodig, dat wist ik niet.”
Deelnemer Digisterker
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LIVING LABS
Huis voor Taal werkt via de FlevoMeer Bibliotheek 
samen met het UWV. Via het project Living Labs worden 
uitkeringsgerechtigden doorgestuurd naar het Huis voor Taal 
om daar basisvaardigheden aan te leren. In het najaar van 2016 
zijn er vijf cliënten van het UWV deelnemer van Huis voor Taal 
geworden.

ONZE RESULTATEN

 Digisterker trainingen

 Digisterker deelnemers

 Living Lab deelnemers UWV

OMGAAN MET DE DIGITALE OVERHEID
In het kader van het landelijke actieprogramma Tel mee 
met Taal, heeft  Huis voor Taal als partner binnen het 
samenwerkingsverband ITTA, Universiteit van Amsterdam, 
Stichting Lezen & Schrijven en twee ROC’s in Gelderland een 
aanvraag ingediend voor  een educatieve aanpak op gebied van 
digitale basisvaardigheden. Deze aanbesteding hebben we  in 
2016 gegund gekregen met het hoogst aantal punten. 

In dit project zullen we in 2017 onze aanpak inzetten om 
laaggeletterde deelnemers op coachende wijze te ondersteunen 
bij het zelfstandig leren omgaan met de uitdagingen van de 
Digitale Overheid. Dit zodat mensen vaardigheden ontwikkelen 
om zelfstandig nieuwe (leer)taken op te pakken. Dat begint 
bij het formuleren van een leervraag, het bedenken van een 
mogelijk geschikte aanpak, het zoeken van bronnen, het 
organiseren van hulp, oefenen, vastlopen, oplossen en tot slot 
het evalueren van het proces en het resultaat.

2

21

5

7. DIGITAAL
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8. PARTICIPATIE

Door te doen, leer je. Dat is ons uitgangspunt, maar ook 
een concrete wens van veel van onze deelnemers. Voor 
die deelnemers, die betaald of als vrijwilliger een baan 
ambiëren, is er bij Huis voor Taal de mogelijkheid om als 
assistent vrijwilliger werkervaring op te doen of om aan 
een participatietraject deel te nemen. Op deze manier 
hebben we dit najaar vier assistent-vrijwilligers in ons 
midden verwelkomd.

Naast het creëren van vrijwilligersplaatsen binnen Huis voor 
Taal, hebben we  op verzoek van partners en opdrachtgevers 
ook laagdrempelige activiteiten ontwikkeld om mensen 
te stimuleren om mee te doen in Lelystad.  Dit heeft 
geresulteerd in drie programma’s:

 Kom & Doe

 Participatietraject voor vergunninghouders

 De Deur Uit!

DOEN
“Wij vinden ons vrijwilligerswerk 

nodig voor nieuwe sociale 
contacten en om de Nederlandse 

taal te verbeteren. Het is een eerste 
stap naar betaald werk.”

Assistent vrijwilligers 
Tatiana en Iryna
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KOM & DOE
Vanaf september maakt Huis voor Taal elke maandag gebruik 
van de bibliotheek als locatie voor activiteiten en werkplekken.  
Op deze maandagen staan taal en participatie centraal. We zijn 
gestart met regelmatig terugkerende netwerkbijeenkomsten die 
we Kom & Doe noemen. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten 
deelnemers elkaar en werken we toe naar activatie van de 
aanwezigen. Kom & Doe helpt iedereen die een steuntje in de 
rug nodig heeft op weg naar deelname aan de samenleving. De 
bijeenkomst in november 2016 werd, met hulp van vrijwilligers 
en deelnemers van Huis voor Taal, door de vrijwilligerscentrale 
ingevuld.  

ONZE RESULTATEN

 Kom & Doe netwerkbijeenkomsten, 
 vanaf 2017 maandelijks in de planning

 inschrijvingen voor vrijwilligerswerk 

 directe start met vrijwilligerswerk

 
 Huis voor Taal deelnemers die vrijwillig 
 meehielpen bij de organisatie van Kom & Doe

2

24

1

9

8. PARTICIPATIE
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PARTICIPATIETRAJECT VOOR VERGUNNINGHOUDERS
Een groep vergunninghouders is in september 2016 gestart 
met een participatietraject van Huis voor Taal. Door sneller 
actief te worden in Lelystad, vergroten zijn hun kansen op 
de arbeidsmarkt. We hebben nauw samengewerkt met 
vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad, het opbouwwerk en de 
vrijwilligerscentrale.  Het traject is begin 2017 geëindigd met de 
ondertekening van de participatieverklaring. Twee deelnemers 
van het traject overhandigden eigengemaakte kunstwerken 
aan de gemeente, als symbool voor de dankbaarheid van 
asielzoekers en vergunninghouders voor de gastvrijheid van de 
Lelystedelingen.

Van het één komt het ander: een aantal Syrische 
vergunninghouders uit het participatietraject is aan de slag 
gegaan met het ontmoetingsproject Samen Eten, dat zij 
samen met Serviceclubs Rotary en Innerwheel organiseren. 
Het doel van Samen Eten is om Lelystedelingen met elkaar en 
elkaars eten kennis te laten maken en om de integratie van 
vergunninghouders in Lelystad te bevorderen. 

Fotostudio Wierd
“De Syrische gastheren en -vrouwen deden de boodschappen, 
bereidden alles voor, kookten Arabische gerechten en 
presenteerden het eten.”

8. PARTICIPATIE
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ONZE RESULTATEN

 deelnemers geholpen aan vrijwilligerswerk 

 geholpen aan betaald werk

 deelnemers in traject geplaatst 
 voor zelfstandig ondernemerschap

19

3

3

8. PARTICIPATIE

DOEN
“Ik druk mijn pijn en hoop uit middels 

mijn kunst. Kunst is de taal die 
internationaal gesproken wordt door 
mensen met een gevoelige ziel: wat 

uit het hart komt, raakt het hart”
Souad, deelneemster 

participatietraject
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DE DEUR UIT!
Voor het Werkbedrijf ontwikkelden we een traject voor 
anderstalige vrouwen die partner zijn van cliënten van 
het Werkbedrijf. Deze vrouwen worden niet allemaal zelf 
begeleid. Zij nemen niet of nauwelijks deel aan de Lelystadse 
samenleving. Dit werkt contra productief voor de re-
integratiedoelen van het Werkbedrijf. 

De Deur Uit! maakt de vrouwen bewust van hun eigen talenten 
en helpt hen zelfvertrouwen op te bouwen.  Een neveneffect 
is  dat de deelneemsters minder lichamelijke klachten hebben 
tijdens de bijeenkomsten, en dat hun zorgen even verdwijnen.  
De deelneemsters hebben concrete doelen geformuleerd en 
zijn daarmee aan de slag gegaan. Voor de één is dit 
meedoen aan een activiteit in de eigen wijk, voor de 
ander is dat vrijwilligerswerk. De dames gaan op 
excursie naar verschillende plekken in Lelystad 
om zo met eigen ogen te zien wat ‘meedoen’  
voor hen kan betekenen. Het traject loopt tot in 
het voorjaar van 2017 door.

8. PARTICIPATIE

PRETTIG VOELEN
“Als ik op maandagochtend bij 
Huis voor Taal kom, dan heb ik 

geen hoofdpijn meer.”
Fatma, deelneemster 

De Deur uit!  
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Bedankt!

0320 - 707 - 159

Contactinformatie 
Huis voor Taal Lelystad 

www.huisvoortaal.nl /HuisvoorTaalLelystad

NOG EEN KEER BEKIJKEN

www.freshfocus.nl

Tekst & beeld: Huis voor Taal  |  Ontwerp: fresh focus, creatief communicatiebureau

http://nieuw.huisvoortaal.nl
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
http://nieuw.huisvoortaal.nl
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
http://www.freshfocus.nl
http://www.freshfocus.nl


Doen Huis voor Taal is gericht op leren door te doen. Bij Huis 
voor Taal wordt er niet geleerd uit een boek. Methodieken 
kunnen een leidraad zijn, maar zijn geen doel op zich. 
Deelnemers oefenen herkenbare situaties. Zij voeren 
samen gesprekken, lezen en schrijven. De leerwens van 
de deelnemers staat centraal. Daarnaast werken we 
thematisch en vanuit de context van de deelnemers. 
Huis voor Taal biedt elke deelnemer de mogelijkheid 
om binnen Huis voor Taal vrijwilligerswerk te verrichten. 
Deelnemers zetten zo hun talenten in voor anderen.

TERUG



Durven Als je leert ben je kwetsbaar. Je laat aan anderen zien 
wat je nog niet goed kunt.  Leren draait dus om durven. 
Leren maakt moedig en sterk. Bij Huis voor Taal geven 
we onze deelnemers de ruimte om kwetsbaar te zijn. En 
om op eigen tempo bij te leren. We stimuleren hen om te 
oefenen in de praktijk en zelf regie te nemen over de eigen 
ontwikkeling.

TERUG



Prettig voelen In Huis voor Taal is de sfeer ontspannen. Deelnemers 
werken niet in vastomlijnde trajecten. Zij hebben de 
ruimte om hun eigen leerproces in te richten. Deze mate 
van verantwoordelijkheid verschilt per deelnemer. Het 
opbouwen van sociale contacten vormt een belangrijk 
onderdeel van het leren. Hierdoor werken we toe naar 
verbondenheid met elkaar en naar een veilige sfeer.  
Bovendien moet leren er toe leiden dat je je prettig voelt 
om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In die zin is prettig 
voelen ook een uitkomst van deelname aan een activiteit 
van Huis voor Taal.

TERUG



Opbrengst 
monitor

TERUG

PARTICIPATIE: 
‘Meedoen  in de maatschappij’.
De zes treden corresponderen met de landelijk bekende 
participatieladder. Op basis van gesprekken met 
deelnemers van Huis voor Taal blijkt dat er twee soorten 
participatiewensen te onderscheiden zijn: 
1. de wens naar een sterk en divers sociaal netwerk.   
 Deze wens valt samen met de eerste drie treden van de  
 participatieladder. We noemen dit deel van het domein  
 participatie ‘Integratie’ en monitoren het als een apart  
 onderdeel.
2.  de wens naar een (vrijwillige) baan.  Dit betreft de   
 gehele participatieladder.

TAAL ACTIEF:  
‘het kunnen toepassen van taalvaardigheden op 6 
verschillende taalgebieden’

INTERNET ACTIEF:  
‘het zelfstandig kunnen begrijpen en toepassen van 
basishandelingen op internet.’


