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Beste taalcoaches en andere belangstellenden, 

Na een moeilijk half jaar hebben we de draad weer opgepakt. Inmiddels hebben we met alle 

taalcoaches in ieder geval telefonisch contact gehad om te peilen hoe het taalcontact met de 

anderstalige verloopt en of het contact nog langer moet doorlopen of afgesloten kan worden. We 

hebben veel bemoedigende verhalen gehoord, maar helaas ook van vrij veel koppels gehoord die 

geen contact meer hebben.  Er zijn ook een aantal taalcoaches die hebben aangegeven te willen 

stoppen. 

Ook Hanneke is per 1 oktober gestopt als coördinator. Ze heeft zelf een stukje geschreven ter 

afscheid, dat vinden jullie aan het eind van deze nieuwsbrief. We zijn blij dat we twee nieuwe 

coördinatoren hebben gevonden. Hieronder stellen zij zichzelf aan jullie voor.  

Akkie en Marike hebben eind september een training voor coördinatoren gevolgd in Utrecht. Fijn om 

weer eens na te denken over waar we mee bezig zijn, hoe we het werk behapbaar houden en toch 

enthousiast blijven. We hebben met z’n drieën nagedacht over waar we ons de komende tijd mee 

bezig willen houden en hoe we het werk verdelen. 

 

Coronaperikelen 

Helaas is de situatie rondom corona inmiddels weer dusdanig verslechterd dat een aantal plannen 

toch even moeten wachten. We zijn voorlopig alleen telefonisch of per mail bereikbaar, want 

klantcontacten in Bestwijzer mogen alleen in dringende gevallen en op afspraak fysiek plaatsvinden. 

We hebben ook besloten de komende weken weer even geen bezoekjes te doen. We hopen dat de 

situatie snel verbetert. 

Wat betreft het taalcoachen: we laten het aan jullie eigen inzicht over of je met je taalmaatje thuis 

wilt afspreken. Als je dat doet, maak dan wel goede afspraken over het afstand houden en zeg de 

afspraak af als jij of je taalmaatje klachten heeft! En denk ook eens aan de mogelijkheid om samen 

lekker buiten een stukje te gaan lopen of fietsen. Verder blijft het een goede optie om elkaar te 

bellen, al dan niet met beeld. 

 

  



Nieuwe coördinatoren 

Van Akkie 

Hallo allemaal, 
Ik ben Akkie Nielen, de nieuwe coördinator bij Stichting Samenspraak. Een 
paar jaar geleden ben ik hier in Best begonnen als taalcoach: inspirerend en 
vooral ook leuk om te doen. Graag ga ik me nu inzetten om Marike te 
ondersteunen bij het organiseren van deze waardevolle ontmoetingen. Ik 
kijk ernaar uit om met iedereen kennis te maken. 
 

 

 

Van Leonie  

In coronatijd gaat er veel anders en mogen/kunnen we minder. En toch mag ik 

aan iets nieuws beginnen! Iets waarin ik in mijn werkzaam leven ook erg 

gehecht was: anderstaligen helpen om Nederlands te leren.  

Mijn naam is Leonie Lommen. Sinds ruim twee jaar ben ik met pensioen. 

Daarvoor ben ik twintig jaar docent geweest op een mbo-school (School 23) in 

Eindhoven. Daar heb ik eerst tien jaar taalles gegeven aan anderstaligen en de 

laatste tien jaar kwamen daar ook Nederlandse jongeren bij voor wie het behalen van een diploma 

extra inspanning kostte. In die periode heb ik me beziggehouden met excursies organiseren naar 

bedrijven en instellingen en stages regelen voor de leerlingen. Dat heb ik altijd met erg veel plezier 

en passie gedaan. Heel fijn dat ik daar nu vervolg aan kan geven door de afgelopen anderhalf jaar als 

taalcoach tweede taalleerders te begeleiden. En nu als mede-coördinator Marike te mogen 

ondersteunen met het matchen van taalkoppels en het organiseren van alles daar rondom. 

Het is even afwachten wanneer we weer enigszins normaal kunnen functioneren, maar ik heb er zin in! 

Ik hoop je snel eens te ontmoeten en iets voor elkaar te kunnen betekenen. 

 

Taalklas 

Twee weken geleden is de taalklas weer gestart met 2 groepen. We zijn blij dat Marjo Meerman en 

Nelleke Okkerse deze groepen willen draaien. De ochtendgroep zit op woensdag- en vrijdagochtend 

in een lokaal van het Heerbeekcollege. De avondgroep is op donderdagavond daar aanwezig. De 

groepen zijn iets kleiner dan de vorige jaren, dat heeft ook te maken met de corona-beperkingen. De 

lessen zijn voor gevorderden, dat wil zeggen, we gaan ervan uit dat de deelnemers in ieder geval 

niveau A2 hebben. Heeft je taalmaatje belangstelling voor deze lessen? Laat het ons weten, dan 

kijken we of er nog een mogelijkheid is om aan te sluiten en anders kunnen we ze op de wachtlijst 

voor volgend jaar plaatsen. 

 

Webinars 

In de huidige situatie blijft het lastig om trainingen en intervisiebijeenkomsten te organiseren. Maar 

als je behoefte hebt aan verdieping, is het wel een goede mogelijkheid om een webinar te volgen bij 



onze koepelorganisatie Het Begint Met Taal. De komende tijd staan er een aantal gepland over 

onderwerpen die voor taalcoaches interessant kunnen zijn: 

-Spreektaal donderdag 29 oktober van 14.00 tot 15.00 uur. De methode Spreektaal kun je bij ons 

opvragen of zelf downloaden van de site van Het Begint Met Taal. Het is een hele mooie, 

laagdrempelige methode om met je taalmaatje het spreken te oefenen. Je moet wel even leren hoe 

je er het meest effectief mee kunt werken, daarover gaat de webinar 

-Gezonde Taal woensdag 4 november van 15.00 tot 16.00 uur. Handig als je taalmaatje veel met 

gezondheid bezig is. Met deze methode kun je samen doktersgesprekken oefenen, komen er 

medische termen voorbij en kun je samen nadenken over een gezonde leefstijl. Ook deze methode 

kun je bij ons opvragen of downloaden. 

-Uitspraak NT2 dinsdag 1 december van 19.30 tot 20.45. Wil je weten hoe je kunt oefenen met het 

uitspreken van lastige klanken? Wil je jouw taalmaatje helpen verstaanbaarder te spreken? In deze 

webinar leer je waarom de Nederlandse uitspraak zo lastig kan zijn en krijg je handvatten om je 

taalmaatje te helpen. 

Voor alle webinars geldt dat je je vooraf moet aanmelden. Dat kan via het extranet van Het Begint 

Met Taal.  

Inlognaam: Best TV  
Wachtwoord: Samenspraak Best 
 

Op het extranet kun je ook een heleboel materiaal vinden dat je kunt 

gebruiken bij het taalcoachen en je vindt er een hele serie filmpjes 

met tips. Het is echt de moeite waard om eens goed te bekijken! 

 

 

Inschrijven als taalcoach in Tota 

Al enige tijd denken we na over een nieuw registratiesysteem voor de taalkoppels. Het oude 

systeem, dat we indertijd via Het Begint Met Taal hebben gekregen, voldoet niet meer aan de eisen 

van de AVG. Op de laatste coördinatorentraining die we hebben gevolgd bleek weer dat ook de 

aanpassingen die we zelf al hadden gedaan om oude gegevens te verwijderen onvoldoende zijn. 

Vanuit Het Begint Met Taal is er een nieuw systeem ontwikkeld, de zogenaamde Tool voor 

Taalcoaching (Tota). Dit systeem is webbased en wordt nog steeds doorontwikkeld. In dit systeem 

kun je jezelf inschrijven als taalcoach en ook zelf via het systeem aangeven hoe het taalcontact met 

je taalmaatje verloopt. Als coördinatoren kunnen we dan makkelijk in de gaten houden of je 

tevreden bent over het taalcontact. Ook de anderstalige kan zich via dit systeem inschrijven. Er 

worden nog wat aanpassingen gedaan, en die willen we even afwachten voor we definitief 

overstappen 

Voor nu willen we jullie als taalcoaches vragen om jezelf vast in te schrijven in Tota zodat we begin 

januari eenvoudig kunnen overstappen naar het nieuwe systeem. Dit geldt zowel voor de mensen die 

al gekoppeld zijn als voor degenen die nu geen taalmaatje hebben maar wel beschikbaar zijn. 

Je kunt je inschrijven via de volgende link: 

https://mijn.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/L3GzU94QO5hQIPl196yg6S3HNmC3 

https://mijn.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/L3GzU94QO5hQIPl196yg6S3HNmC3


Mocht het op een of andere manier niet lukken, laat het ons dan weten. 

 

RABO clubkas campagne 

Hoewel we op dit moment geen trainingen organiseren zijn 

we dat zeker wel weer van plan zodra het mogelijk is. Deze 

avonden kosten altijd veel geld. Ook willen we graag meer 

materiaal beschikbaar hebben waar taalkoppels mee 

kunnen werken.  Daarom doen we mee met de Rabo 

clubkas campagne. Leden van de Rabobank kunnen 

stemmen op hun favoriete club of vereniging. Je kunt nog 

stemmen tot 25 oktober via de Rabo App of online op 

rabobank.nl/clubsupport. 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Akkie, Leonie en Marike 

Van Hanneke  

Beste taalcoaches, 
 
Na veel wikken en wegen heb ik besloten om te stoppen als coördinator bij Stichting 
SamenspraakBest. Ruim vijf jaar heb ik met veel plezier samengewerkt met Marike. De intakes, de 
koppelingen en de daaruit voortvloeiende contacten heb ik als zeer waardevol ervaren. 
Echter nu mijn moeder in een vergaand stadium van de middenfase van Alzheimer is gekomen en 
het voor mijn vader ook steeds zwaarder wordt, wordt mijn taak als mantelzorger alleen maar 
groter.  Omdat ik er helemaal voor hen wil zijn en ook voor mijn eigen gezin wordt het 
vrijwilligerswerk mij teveel. Want ook de inzet bij SamenspraakBest kan ik niet maar half doen. 
 
Ik wil jullie taalcoaches bedanken voor jullie inzet en het vertrouwen dat jullie in mij hebben 
gehad. 
Marike heeft in Akkie en Leonie fijne opvolgsters voor mij gevonden.  
 
Veel succes bij het taalcoachen en blijf gezond. 
Met vriendelijke groeten, 
Hanneke Bunkers 


