Nieuwsbrief december 2021

Terugblik 4 november
We kijken terug op een interessante avond op 4 november. Wethouder Stan van der Heijden
complimenteerde ons met de inzet die we tonen voor anderstaligen. Zo konden we het werk van
stichting SamenspraakBest weer eens voor het voetlicht te brengen. Via deze link
https://samenspraakbest.nl/wp-content/uploads/2021/12/Verslag-informatieavond-4-november2021.pdf kun je het verslag van de presentatie en bespreking met Lisa Boons over de nieuwe wet
inburgering lezen. De powerpoint met meer gestructureerde informatie hebben we hierbij gevoegd.
Lisa heeft nog teruggegeven dat ze heel positief was over de avond en blij verrast was over de
betrokkenheid die bleek uit de inbreng van de taalcoaches. Op deze avond zou ook Lotte Ghielen van
Vluchtelingenwerk iets vertellen, maar helaas kon zij niet aanwezig zijn. Verderop in deze
nieuwsbrief vertelt zij iets over de activiteiten van Vluchtelingenwerk.
Het was ook fijn om veel taalcoaches weer eens te spreken die avond of aan de deur bij het
rondbrengen van de attenties. We willen hiermee een blijk van waardering geven voor al de energie
die jullie stoppen in het contact met je taalmaatje!

Even terugschroeven
Het zat er al een beetje aan te komen, maar toch jammer dat we weer met beperkingen te maken
hebben vanwege de corona-maatregelen. We kunnen het ons voorstellen als je het op dit moment
niet prettig vindt om bij je taalmaatje op bezoek te gaan. Probeer creatieve oplossingen te verzinnen:
bel elkaar, probeer met elkaar te skypen of spreek af dat je samen een stukje gaat wandelen. En als
dat allemaal niet lukt, probeer dan in ieder geval contact te houden door zo nu en dan een berichtje
te sturen. We hopen dat het allemaal over een paar weken weer beter gaat. Mocht het contact toch
helemaal stoppen of als je hier vragen over hebt, dan kun je ons altijd bellen of mailen. We doen de
komende weken geen fysieke spreekuren en intakes meer, dus van ons uit zal het even wat rustiger
zijn.

Telefoon
We hebben een werktelefoon aangeschaft voor coördinatoren. Het telefoonnummer is
06-21542503. Dit is het algemene nummer. We zullen niet altijd direct opnemen als je dit
belt, maar als je een boodschap achterlaat bellen we je wel zo snel mogelijk terug. Wil je
je eigen coördinator spreken dan kun je ook haar eigen telefoonnummer gebruiken dat bij
jullie bekend is.

Rabo club support

De opbrengst van de Rabo club support actie was € 82,45. We zullen het geld gebruiken voor het
organiseren van deskundigheidsbevordering voor taalcoaches. Alle mensen die op ons gestemd
hebben, hartelijk bedankt!

Trainingsavond Uitspraak en Intonatie
Op woensdag 26 januari organiseren we een
trainingsavond voor taalcoaches over uitspraak
en intonatie. De avond vindt plaats in de
ontmoetingsruimte van Bestwijzer en begint om
19.30 uur. Anneke ten Cate uit Heerhugowaard
zal de training geven.
Zij heeft ons de volgende informatie
toegestuurd:

Het leren van de Nederlandse uitspraak en intonatie is geen doel, maar een middel om beter
verstaan te worden. Als coach ben je in staat de deelnemer bewust te maken van belangrijke
aspecten in de communicatie. Intonatie is bijvoorbeeld heel bepalend voor de relatie met de
luisteraar en zonder klemtoon is de spraak slecht verstaanbaar. De uitspraak leren betekent
stimuleren om stappen te zetten: meer Nederlands gaan gebruiken en actiever worden en zo
meer mee gaan doen in de maatschappij. Het gebruiken van taal zorgt voor het verbeteren
van de taalvaardigheid en daarmee ook de verstaanbaarheid. Je bent in staat om
anderstaligen te stimuleren om te spreken en doelgericht te helpen om verstaanbaarder te
spreken. Je bent je daarbij bewust van de valkuilen en de beperkingen.
In de training vind je antwoord op onder meer de volgende vragen:
• Wat zijn aandachtspunten in de uitspraak van anderstaligen?
• Hoe sluit ik goed aan bij de doelen en taalvraag van de anderstalige?
• Wat zijn valkuilen bij het oefenen van de uitspraak?
• Welk materiaal kan ik gebruiken?
• Wat zijn goede oefenvormen?
Wil je meedoen aan deze avond, dan moet je je opgeven via de mail info@samenspraakbest.nl. Het
is nog een beetje spannend of het allemaal door kan gaan, we zullen de maatregelen goed in de
gaten houden en houden jullie op de hoogte.

Interessante webinars
Onze koepelorganisatie Het Begint Met Taal heeft nog een aantal interessante webinars op het
programma staan. Graag wijzen we jullie hierop, met het volgen van een webinar krijg je tools om je
manier van taalcoachen te verbeteren.

Webinar Beginnen met taalcoachen - 20 januari 12.00 – 13.00 uur
Webinar Eenvoudig communiceren – 9 februari 19.00 – 20.30 uur
Webinar SpreekTaal - 15 februari 2022 18.00-19.00 uur
Webinar Online taalcoaching - 21 maart 12.00-13.00 uur
Meer informatie vind je op de website van Het Begint Met Taal
https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda/
Voor alle webinars geldt dat je je van tevoren moet aanmelden om mee te kunnen doen. Dat kan als
je inlogt op het extranet van Het Begint met Taal. Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:
Gebruikersnaam: Best TV
Wachtwoord:
Samenspraak Best

Taalcoaches gezocht
We krijgen sinds de zomervakantie weer veel aanmeldingen van anderstaligen. Het valt niet mee om
voor al die mensen een geschikte taalcoach te vinden. Daarom willen we jullie vragen of je eens in je
familie of kennissenkring wilt rondkijken of je mensen weet die misschien ook taalcoach willen
worden. Jullie zijn voor ons de beste ambassadeurs en kunnen uit eigen ervaring vertellen wat voor
leuke uitdaging het is om een anderstalige op weg te helpen!

Nominatie
We zijn trots te kunnen vertellen dat Stichting SamenspraakBest is genomineerd voor de
Wisseltrofee van de gemeente Best. Dit is een aanmoedigingsprijs om initiatieven vanuit inwoners,
verenigingen en ondernemers, die bijdragen aan het welbevinden van velen, in het zonnetje te
zetten. Op 8 januari 2022 hopen we meer te horen!

Van Lotte 
Helaas was ik tijdens jullie informatieavond op 4 november verhinderd wegens ziekte. Hopelijk
hebben jullie een interessante avond gehad. Mijn naam is Lotte Ghielen en ik ben sinds een jaar
of 6 coördinator van vluchtelingenwerk LEVBest. Veel van de taalcoaches ken ik inmiddels, maar
volgens mij zijn er ook weer een heleboel nieuwe taalcoaches. Graag licht ik daarom via de
nieuwsbrief kort toe wat we als vluchtelingenwerk LEVBest doen en waar je ons voor kunt
benaderen.
Veel van jullie taalmaatjes zijn statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). Dit zijn de
mensen die we als vluchtelingenwerk begeleiden. Vanaf het moment dat we van de
woningcorporatie een seintje krijgen dat er een woning beschikbaar is tot meestal 1,5 jaar later.
Je kunt je voorstellen dat de ene persoon zijn weg snel weet te vinden en een ander meer tijd
nodig heeft. In de begeleidingsperiode zorgen we voor een goede start in Best in brede zin. Van
bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering, andere minimaregelingen, aanmelding bij
verzekeringen, huisarts, tandarts, scholen, tot het aanmelden voor een taalcoach en begeleiding
richting vrijwilligerswerk. Ook zijn we vaak de schakel tussen de statushouder en instanties als
gemeente (werk en inkomen), advocaten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (bij
gezinsherenigingen). Met werkelijk alle vragen kunnen mensen bij ons in die periode terecht. Het
ene moment zijn we dan ook bezig met het invullen van formulieren en het andere moment zit je
in een coachend gesprek met iemand die het moeilijk heeft. Dit doe ik uiteraard niet alleen maar
met een team van enthousiaste vrijwilligers en collega coördinator Maud van de Water. Als
taalcoach heb je de unieke positie dat je bij mensen thuis komt en niet alleen veel hoort maar
ook veel ziet. Weet dat je altijd kunt terugvallen op vluchtelingenwerk als er vragen zijn die
complex zijn of die je niet kan/wil beantwoorden. Elke statushouder is gekoppeld aan Maud of
mijzelf, dus je kunt iemand altijd naar een van ons terugverwijzen. Fijn om te weten toch?
Wil je meer weten of heb je vragen, neem gerust contact met me op via
lotte.ghielen@levgroep.nl, 06-83982953, bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.

Tenslotte: dit jaar willen we alle anderstaligen een mooie nieuwjaarsgroet sturen om te laten weten
dat we aan hen denken.
Via deze weg wensen we jullie allemaal een hele mooie en gezellige decembermaand toe en alle
goeds toe voor 2022!
Hartelijke groet van Akkie en Marike

