
Meedoen in de Wijken is een gezamenlijk 
project van Humanitas en het Rode Kruis. 
Het doel is participatie; de verbetering van 
de taalvaardigheid is daartoe het middel. 
Mensen willen hun Nederlandse taal 
verbeteren met een doel. In 2016 hebben 
144 vrijwilligers, Eindhovenaren van 
buitenlandse afkomst ondersteund bij 442 
taal- en participatie trajecten. Naast het 
leren van taalvaardigheden, is ruim 25 
procent van de deelnemers erin geslaagd 
om een stap vooruit te zetten van 
'nauwelijks participerend’ tot ‘actief 
participerend in de maatschappij'. 
 
Meedoen in de Wijken is genomineerd 
voor de Helemaal Humanitas Prijs 2016. 
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OVER MEEDOEN IN DE WIJKEN 
Meedoen in de Wijken biedt ondersteuning bij taal en 
participatie voor Eindhovenaren van buitenlandse 
afkomst die de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen en daardoor belemmeringen ondervinden om 
zelfstandig te participeren binnen de Eindhovense 
gemeenschap. De taalondersteuning wordt geboden 
door vrijwillige taalcoaches. Ze geven een half jaar 
taalondersteuning aan deelnemers. Deelnemers kunnen 
kiezen tussen individuele ondersteuning of 
ondersteuning in groepsverband. Na de 
taalondersteuning, stimuleren en ondersteunen 
vrijwilligers deze deelnemers in het bereiken van hun 
participatiewensen. Hiervoor zetten vrijwillige 
participatiecoaches diverse participatietrajecten in. 
 
WERKWIJZE 
Bij aanmelding krijgt iedereen een intakegesprek, 
waarbij het participatiedoel ter sprake komt en de keuze 
voor deelname aan een individueel of groepstraject in de 
wijk tot stand komt. Dit laatste is een intensief traject, 
omdat deelnemers vaak heel verschillende taal- en 
denkniveaus hebben en uit heel Eindhoven komen. Het 
taaltraject wordt op basis van de vraag en het doel van 
de deelnemer uitgevoerd. Tijdens de trajecten werken 
de deelnemers aan het realiseren van hun 
participatiedoel met taaloefeningen in combinatie met 
participatiemodules. Als vervolgtraject worden 
deelnemers ondersteund door participatiecoaches om 
hen het laatste stapje naar actieve deelname aan de 
maatschappij te laten zetten. Tussentijdse evaluaties 
kunnen ertoe leiden dat een deelnemer wisselt van 
individueel naar groep en vice versa. Het aanbod van 
Meedoen in de Wijken is op maat gesneden en kan, 
afhankelijk van gestelde participatiedoelen en 
vorderingen van deelnemers, in tijdsduur variëren. Een 
deelnemer kan maximaal drie keer een half jaar 
ondersteuning krijgen. 
 

 
 
 
 

“Gewoon kletsen met 
Nederlanders, dat vind ik 

moeilijk.” 
 

 

DOELGROEP/DEELNEMERS 
De deelnemers komen uit 69 landen en ruim 30 procent 
van de deelnemers zijn mannen. De grootste vraag om 
taalondersteuning komt uit Syrië, Polen,Turkije en 
Marokko. Verreweg de grootste groep deelnemers is 
afkomstig uit de wijken Woensel, Stratum, Tonglere en 
het Centrum. Participatiedoelen van deelnemers zijn 
gericht op: 
• versterken sociaal (buurt) netwerk 
• verdere verdieping in taal 
• meer betrokken zijn bij de school van de kinderen 
• deelname aan wijkactiviteiten 
• het doen van vrijwilligerswerk in de buurt of stad 
• meer kans op het vinden van werk 
 
OVERZICHT DEELNEMERS TAAL- EN 
PARTICIPATIETRAJECT 2016 
   
1 Taaltrajecten Individueel afgerond in 

2016 
102 

2 Taaltrajecten Individueel in 2016 
gestart met doorloop naar 2017 

  29 

3 Taaltrajecten Groep afgerond in 2016 130 
4 Taaltrajecten Groep in 2016 gestart met 

doorloop naar 2017 
  67 

5 Totaal Taaltrajecten 328 
6 Participatietrajecten / Modules afgerond 

in 2016 
  73 

7 Participatietrajecten / Modules in 2016 
gestart met doorloop naar 2017 

  41 

8 Totaal Participatietrajecten / Modules 114 
9 Totaal Taal-en Participatietrajecten 442 
 
Naast de bovenstaande trajecten zijn er 33 intakes 
gedaan waarvan de deelnemers nog gekoppeld moeten 
worden. 
Op de wachtlijst staan 112 mensen. 
 
VRIJWILLIGERS  
De 144 vrijwilligers van Meedoen in de Wijken hebben 
diverse werkzaamheden binnen het project. De 
vrijwillige coördinatoren houden zich bezig met de intake 
van deelnemers en taalcoaches, het koppelen, 
begeleiden en afsluiten van taaltrajecten en de daarbij 
behorende administratieve handelingen. De taalcoaches 
en de participatiecoaches voeren het taal- en 
participatietraject uit. Voor administratieve en 
secretariële ondersteuning worden ook vrijwilligers 
ingezet. Onze vrijwilligers zetten zich gemiddeld zes 
uren per week in. 
 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  
Om onze vrijwilligers te ondersteunen en ruimte te 
bieden om ervaringen uit te wisselen, worden regelmatig 
themabijeenkomsten georganiseerd. In 2016 kwamen 
de volgende thema’s aan bod: “Wat vraagt de 
deelnemer van mij?” samen met Stichting Lezen & 
Schrijven, ‘Zomer en Kerstbijeenkomst’, respectievelijk 
met Iraanse en Poolse muziek en cultuur als thema 
samen met de deelnemers uit deze landen.  De 
bijeenkomsten worden per keer gemiddeld door 50 
vrijwilligers bezocht. Om de deskundigheid van 
vrijwilligers te bevorderen, werden  hiernaast 
verschillende trainingen en workshops gegeven, 
waaraan 100 vrijwilligers hebben deelgenomen. 



 

 
   
1 Introductie- en interculturele 

communicatietraining 
23 

2 Training ‘Grenzen stellen’ 14 
3 Workshop ‘Participatie’ 22 
4 Intervisie en teambuilding 20 
5 Workshop ‘Werken met je deelnemers’ 21 
 
ORGANISATIE 
De vrijwilligers worden door drie beroepskrachten 
ondersteund bij het formeren van de groepen, ten 
behoeve van deskundigheidsbevordering, de 
participatietrajecten van deelnemers en de 
administratieve ondersteuning. Zes keer per jaar 
verschijnt de nieuwsbrief van Meedoen in de Wijken om 
de vrijwilligers op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen en het reilen en zeilen binnen het project. 
De voortgang van de activiteiten en de resultaten 
worden gemonitord door een stuurgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de twee besturen.  
 
Om de administratieve handelingen overzichtelijk te 
houden, vanwege de mogelijkheid om door te kunnen 
stromen naar drie verschillende soorten trajecten, is in 
2015 een overstap gemaakt naar een nieuw 
registratiesysteem.  Het overbrengen van knowhow en 
het eigen maken van dit systeem zorgden voor een 
vertraging op het gebied van administratie.  
 
Gedurende het eerste halfjaar van 2016 zijn, door 
langdurige  ziektes en privé-omstandigheden binnen het 
bestand van vrijwillige coördinatoren en vrijwilligers taal, 
minder intakes gedaan en minder koppelingen tot stand 
gebracht. Veel tijd en energie is besteed aan het 
opvangen van het verloop van 74 vrijwilligers. In het 
najaar was deze achterstand deels ingehaald maar het 
blijft een uitdaging om de continuïteit te waarborgen. 
 
SAMENWERKING/DOORVERWIJZING 
WIJeindhoven en de basisscholen hebben de meeste 
deelnemers naar ons doorverwezen. Hiernaast heeft 
Meedoen in de Wijken samengewerkt met vele 
organisaties, zoals woningbouwcorporaties, 
Welzijnsorganisaties (Buro Cement en Lumens in de 
buurt), Zorgsector (Zuidzorg, GGZE, Neos, Combinatie 
Jeugdzorg), Gemeente (Casemanagers, UWV), 
Bibliotheek Eindhoven, Vluchtelingenwerk Eindhoven, 
Stichtiing Ik Wil en Proeftuin. Naast de hierboven-
genoemde organisaties hebben we een goede 
samenwerking met diverse zorginstellingen, zoals Vitalis 
en Archipel in het kader van participatie, wijkgebouwen 
en buurt infowinkels bij de huisvesting van taalgroepen, 
en het Ster College en andere taalaanbieders voor het 
vervolgaanbod. 
 
Meedoen in de Wijken neemt deel aan diverse vormen 
van werkoverleg rondom taal en participatie, waaronder 
Taalaanbiedersplatform in Eindhoven. Er is een 
samenwerking aangegaan met Taalhuis. Eén keer per 
maand is Meedoen in de Wijken telefonisch bereikbaar 
om vragen van de Taalhuisvrijwilliger te beantwoorden. 
Hiernaast heeft Meedoen in de Wijken deelgenomen 
aan een interactieve bijeenkomst met de vrijwilligers van 
Taalhuis om kennis en ervaringen uit te wisselen.  
 

GEMEENTE EINDHOVEN 
Gezien de aanhoudende wachtlijst van deelnemers 
heeft  de gemeente Eindhoven verzocht om Meedoen in 
de Wijken uit te breiden. Het huidige project is door een 
extern deskundig onderzoeksbureau doorgelicht. De 
voorlopige conclusie is dat uitbreiding mogelijk is, mits 
de huidige structuur van het project versterkt en 
gestabiliseerd wordt. De praktische uitwerking van de 
resultaten van dit onderzoek wordt nader bepaald. De 
uitkomst van dit onderzoek kan er mogelijk toe leiden 
dat in een later stadium een aanvullende subsidie 
aanvraag ingediend wordt. 
 
 

 
 
 
 
 

“Piet zou wat in mijn schoen doen 
zei mijn zoontje. Mijn taalcoach 

vertelde me toen over Sinterklaas. 
Ik ging snel kleine 

schoencadeautjes kopen.” 
 
 
RESULTATEN EN CONCLUSIES 
• In 2016 telt Meedoen in de Wijken 131 trajecten 

individueel, 197 trajecten groep en 114 trajecten 
participatie. Voor een nadere specificatie zie het 
kopje ‘Overzicht deelnemers Taal- en 
Participatietraject 2016’. 

• 54% van de deelnemers van het participatietraject 
is actief in de wijk door middel van deelname aan 
activiteiten in de wijken of bij het verrichten van 
vrijwilligerswerk. 

• 46% van de deelnemers van het participatietraject 
heeft hun zelfredzaamheid vergroot door middel van 
deelname aan modules zoals ‘Gezondheid’, ‘Wijk 
en Wonen’, ‘Museum’ en ‘Geld’. 

• 11% van de deelnemers van het participatietraject 
heeft werk gevonden. 

• 10% van de deelnemers van het participatietraject 
is doorverwezen naar een andere taalaanbieder of 
vervolgopleiding. 

• De deelnemers geven gemiddeld een 8,3 voor 
tevredenheid over het afgeronde traject. 

 
 
 



 

 
 
HUMANITAS EINDHOVEN 
Wij zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje 
redden. Met een steuntje in de rug vinden ze de kracht, 
het vertrouwen en de energie om hun leven weer op te 
pakken. Jaarlijks geven zo’n 525 goed getrainde 
vrijwilligers dat steuntje. En dat werkt! Humanitas 
Eindhoven werkt binnen vier verschillende thema’s: 
eenzaamheid, opvoeden, opgroeien en 
thuisadminstratie (regio Eindhoven). 
 
HUMANITAS WAARDEN 
Hoe verschillend onze negen activiteiten ook zijn, we 
werken altijd met de volgende waarden: 
 
• Regie behouden over je eigen leven. 
• Ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. 
• Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de 

ander. 
• Betrokken, vraaggericht en vernieuwend werken: 

kijken wat er leeft in de maatschappij en activiteiten 
daarop aanpassen. 

 
 
 

545 vrijwilligers 
  
              

 
PERSOONLIJK PREVENTIEF 
INNOVATIEF 
Onze vrijwilligers bouwen een persoonlijke band op 
met hun deelnemers. Steun van een maatje kan 
preventief werken, maar ook het effect van 
professionele hulp versterken. Wij spelen innovatief in 
op de ontwikkelingen in de samenleving en we werken 
vraaggericht. 
 
 
 

1440 deelnemers ondersteund 
3674 deelnemers voorgelicht 

 
 

 
GESCHOOLD AAN DE SLAG! 
Alle vrijwilligers bij Humanitas krijgen een 
voorbereidende training voor ze gekoppeld worden aan 
een deelnemer/gezin of starten met het geven van 
voorlichtingen. Naast de training ontvangen de 
vrijwilligers individuele begeleiding en nemen ze deel 
aan intervisie bijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden onder leiding van de coördinator 
ervaringen uitgewisseld. Daarnaast zijn er verschillende 
themabijeenkomsten voor vrijwilligers. Vrijwilligers 
kunnen voor advies of bij problemen altijd via mail, 
telefonisch of via een extra afspraak bij de coördinatoren 
van de betreffende activiteit terecht. 

 
 
RODE KRUIS 
 
Grondbeginselen van het Rode Kruis 

• Menslievendheid 
• Onpartijdigheid 
• Neutraliteit 
• Onafhankelijkheid 
• Vrijwilligheid 
• Eenheid 
• Algemeenheid 

 
Afdeling Eindhoven en omgeving 
Het Rode Kruis Eindhoven en omgeving biedt 
evenementenhulp, geeft EHBO-trainingen en helpt 
kwetsbare mensen om zelfredzaam te worden en te 
blijven. Dit doen de vrijwilligers van de afdelingen 
Eindhoven e.o. dichtbij de mensen, in de wijken waar zij 
wonen, op basis van de behoefte van deze mensen en 
in samenwerking met andere organisaties om het beste 
resultaat te behalen.  
 
Zelfredzaamheid 
Aangezien zelfredzaamheid en de regie weer in eigen 
hand nemen veel aspecten kent, biedt het Rode Kruis 
met haar vrijwilligers een heel scala aan activiteiten die 
vaak wijkgericht zijn. Met Humanitas samen Meedoen in 
de Wijken, met als doel participatie en taalvaardigheid 
daarbij als middel. Mantelzorg Ondersteuning Dementie 
om de partners of mantelzorgers van mensen met 
dementie te ontlasten. Bijdehand waarbij studenten een 
paar uur per week gekoppeld worden aan ouderen om 
samen iets te ondernemen of een klusje te doen. De 
Telefooncirkel, een netwerk dat dankzij een dagelijks 
telefoontje zekerheid biedt aan mensen die graag nog 
zelfstandig wonen. Plus vele losse of jaarlijks 
terugkerende activiteiten zoals de boottocht, de 
vakantieweek in de Rode Kruis bungalow, het 
kerstdiner, de handwerkclub en de lichtjesroute. Al onze 
vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om kwetsbare 
mensen te helpen. De Rode Kruis vrijwilligers gaan nooit 
onvoorbereid aan de slag. Het Rode Kruis biedt tal van 
opleiding- en coaching mogelijkheden en een 
inspirerende werkomgeving.  
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