MEEDOEN IN DE WIJKEN JAARVERSLAG 2017
“Ik heb mijn inburgering gehaald en trots dat ik Nederlandse ben”
“Door middel van vrijwilligerswerk wil ik iets terugdoen voor de Nederlandse samenleving”
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. Zij geven een half jaar taalondersteuning aan deelnemers. Deelnemers kunnen kiezen
tussen individuele ondersteuning of ondersteuning in groepsverband. Na de taalondersteuning, stimuleren en
ondersteunen vrijwillige participatiecoaches deze deelnemers in het bereiken van hun participatiewensen.
Hiervoor worden diverse participatietrajecten ingezet.
Meedoen in de Wijken is een gezamenlijk project van Humanitas en het Rode Kruis. Het doel is participatie en
daarmee het verhogen van de zelfredzaamheid van de deelnemers; de verbetering van de taalvaardigheid is
daartoe het middel.
DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN
Mensen willen hun Nederlandse taal verbeteren met een doel. In 2017 hebben 121 vrijwilligers Eindhovenaren
van buitenlandse afkomst ondersteund bij 444 taal-en participatietrajecten.
Ruim 40% van de deelnemers is erin geslaagd om een stap vooruit te zetten van ‘nauwelijks participerend’ naar
‘actief participerend’ in de maatschappij. Hiernaast zijn 35 modules gebruikt.
WERKWIJZE
 aanmelding van de deelnemers en vrijwilligers geschiedt via de website van Meedoen in de Wijken
 het intakegesprek van de deelnemers ligt bij de vrijwillige coördinatoren; aan de deelnemers wordt
expliciet naar hun participatiedoel gevraagd
 er is een wachtlijst voor een individueel taal- of een groepstaaltraject
 het taaltraject wordt op basis van de vraag en het doel van de deelnemer uitgevoerd; een tweede
taaltraject is ook mogelijk
 indien wenselijk kan er een vervolgtraject worden gestart, dat wordt ondersteund door
participatiecoaches, om de deelnemer het laatste stapje naar actieve deelname aan de maatschappij te
laten zetten
 een deelnemer kan maximaal drie keer een half jaar ondersteuning krijgen.
DOELGROEP/DEELNEMERS EINDHOVEN
De deelnemers komen uit 46 landen en ruim
25% van de deelnemers zijn mannen. De
grootste vraag om taalondersteuning komt van
deelnemers afkomstig uit Syrië en Eritrea.
Verreweg de grootste groep deelnemers is
afkomstig uit de wijken Woensel Zuid, het
Centrum, Tongelre/ Stratum en
Woensel/Tongelre.

ONDERSTEUNINGSVRAGEN
Door middel van het leren en verbeteren van de Nederlandse taal en te oefenen met conversatie, helpt
Meedoen in de Wijken de deelnemers met onderstaande ondersteuningsvragen:
 het versterken van het sociaal (buurt)netwerk
 vergroten van de zelfredzaamheid, zowel binnen sociale als zakelijke instellingen
 deelname aan (wijk)activiteiten
 vrijwilligerswerk uitvoeren of het volgen van een opleiding/stage
 op weg naar werk.
SAMENWERKINGSPARTNERS
 gemeente Eindhoven
 welzijns- en zorgorganisaties
 (basis)scholen
 taalhuis
 andere taal- en participatieaanbieders.
VERWIJZERS
WIJeindhoven is de grootste verwijzer.
DUUR ONDERSTEUNING

In het najaar van 2017 is er een aanmeldstop voor de individuele taaltrajecten geweest, waardoor de wachtlijst
voor een groot deel weggewerkt kon worden en er meer groepen gevormd werden.
MEERWAARDE
 maatschappelijke participatie door middel van taal
 beheersing van taal draagt bij aan participatie en zelfredzaamheid
 ontwikkelen van eigen kracht en samenkracht
 vergroten van betrokkenheid van ouders bij de school(prestaties) van hun kinderen, omdat scholen
groepen ouders aanmelden voor taalles, die op school plaatsvindt
 door middel van taalondersteuning de kans om talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te
halen. Dit geldt ook voor vrijwilligers, die zich inzetten voor een ander. Voor een aantal deelnemers wordt
het door de taalondersteuning gemakkelijker om een betaalde baan te vinden
 werken vanuit de vraag van burgers en vergroten van het bereik.

VRIJWILLIGERS

TEVREDENHEID DEELNEMERS
Het gemiddelde cijfer over het resultaat, aanbod en ondersteuning is een 8,3.
RESULTATEN EN CONCLUSIES
 aantal behaalde trajecten: 444
 aantal nieuwe deelnemers: 200
 75% van deze deelnemers is vrouw
 aantal vrijwilligers actief: 121
 gemiddelde duur van de ondersteuning: een ondersteuningstraject duurt 6 maanden en een deelnemer
kan maximaal 3 trajecten volgen.
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET VOLGENDE JAAR
1. Totaalpakket optimaliseren
Het ontwikkelen van een taalcafé, omdat de vraag naar het oefenen met praten toeneemt.
De opening vindt in het najaar plaats.
2. Zichtbaarheid vergroten (PR)
Dit doen we door spreektijd te vragen bij samenwerkingspartners, buurtoverleggen, verspreiden van folders
en inzetten van social media. Dit is een continu proces.
3. Samenwerking met anderen om onder andere een stabieler aanbod voor de langere termijn te creëren
Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met grote bedrijven, waar de vraag naar taalondersteuning en
hulp bij participatie groot is. Dit is een continu proces.

