
Het doel is participatie, 
beter Nederlands leren 
spreken het middel

Wil je graag meer weten over Meedoen in de Wijken. Of wil 
je Eindhovenaren van buitenlandse afkomst doorverwijzen naar 
Meedoen in de Wijken? Bel dan 040-2443311, mailen kan ook: 
meedoenindewijken@humanitas.nl

     Vrijwilligers 
                gezocht!
Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Vind jij 

het leuk om mensen van buitenlandse afkomst op weg 
te helpen in de Eindhovense samenleving?  

Neem dan contact met ons op!

Sushma van Dalfsen
Projectleider / Coördinator Participatie

Anne Marie Jansen
Coördinator Taal

Ina Kars
Ondersteuner

Adres
Willem van Konijnburglaan 6
5613 DW Eindhoven

Meer informatie? Kijk op www.meedoenindewijken.nl



Meedoen!
Een praatje maken met je buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, 
zelfstandig afspraken maken, een ‘tien minuten-gesprek’ voeren op de school 
van de kinderen, vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of solliciteren 
naar een baan. Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dit moeilijk. De 
Nederlandse taal is vaak het grootste struikelblok. 

‘Meedoen in de Wijken’ biedt hulp. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen 
Eindhovenaren van buitenlandse afkomst bij het leren of verbeteren van de 
Nederlandse taal. Deelnemers kunnen een half jaar lang taalondersteuning 
volgen; hetzij in een individueel traject, hetzij in groepsverband. Taalgroepen 
worden samengesteld op basis van niveau en wijk.

Tijdens de taalondersteuning staat het participatiedoel van de deelnemer cen-
traal. Voor de een is dat het zelfstandig naar de huisarts kunnen gaan, voor de 
ander is dat het vinden van werk. Aansluitend aan de zes maanden taalonder-
steuning kunnen deelnemers starten met een participatietraject van een half 
jaar. Onder de hoede van een participatiecoach werken de deelnemers verder 
aan het realiseren van hun participatiedoelen.

Voor iedereen een plek in de Eindhovense samenleving
De vrijwillige participatiecoaches helpen de deelnemers inzicht te krijgen in hun 
kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Zo helpen de vrijwilligers van Meedoen 
in de Wijken eraan mee dat iedereen zijn plek kan vinden in de Eindhovense 
samenleving. 

“Ik vroeg mijn taalcoach: Wat voor gesprek voer je met 
Nederlanders als je op de bus wacht met de anderen?”

Het doel is participatie, 
beter Nederlands leren 
spreken het middel
Meedoen in de Wijken is een gezamenlijke activiteit van het 
Rode Kruis, Humanitas en Stichting OVAA.
Meedoen in de Wijken helpt Eindhovenaren van buitenlandse 
afkomst hun Nederlands te verbeteren zodat ze actief kunnen 
deelnemen aan de samenleving.


