
C-7: Functieomschrijving Taalmaatje (SamenSpraak) 
 
SamenSpraak is de taal- en integratieactiviteit van Coherente. 
Vrijwilligers worden gekoppeld aan een anderstalige inwoner van de gemeente Ouder-Amstel. 
 
Taak/functie 
Vrijwilligers die de Nederlandse taal goed beheersen worden gekoppeld aan anderstaligen. Eens 
in de week spreken zij in het Dorpshuis, Dienstencentrum, Bindelwijk, de OBA’s, bij de vrijwilliger 
of bij de anderstalige thuis af. Maar het gebeurt ook dat zij samen iets leuks gaan doen 
buitenshuis. 
Zij oefenen de Nederlandse taal. Het gaat niet om lesgeven, maar juist om alledaagse 
gesprekken. De vrijwilliger werkt mee aan: 
- het vergroten van de spreekvaardigheid en woordenschat 
- het bevorderen van contact tussen anderstaligen met Nederlanders 
- het overwinnen van spreekangst  
- het bieden van een beter perspectief op de arbeidsmarkt.  
De vrijwilliger heeft individueel contact met de anderstalige, onderling wordt geregeld waar en 
wanneer er afgesproken wordt.  
 
Coördinatie en begeleiding 
Bij Coherente is Wietske Dikkers aanspreekpunt voor de vrijwilligers en anderstaligen.  
Met haar worden afspraken gemaakt en bij haar kan de vrijwilliger/anderstalige terecht met 
vragen en/of opmerkingen. Coherente heeft contacten met de gemeente, Vluchtelingenwerk, 
Stichting Het Begint met Taal, Stichting Lezen&Schrijven, e.d.  
 
Wietske werkt van dinsdag tot en met donderdag, afwisselend in Duivendrecht en Ouderkerk. 
E-mail: w.dikkers@coherente.nl telefoon 020 699 31 64. 
 
Vergoeding onkosten 
Er zijn geen vergoedingen van toepassing. Wanneer de vrijwilliger incidenteel kosten maakt ten 
behoeve van SamenSpraak, kan dit worden gedeclareerd door middel van het invullen van het 
daartoe bestemde declaratieformulier of het kassabonnetje inleveren. De koffie/thee die genuttigd 
wordt door de vrijwilliger en de anderstalige komt voor rekening van Coherente.  
 
Verzekeringen 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk via de VNG Vrijwilligerszekering van de 
gemeente Ouder-Amstel. De voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.  Bij schade 
s.v.p. contact opnemen met Coherente. De polissen liggen ter inzage in het Coherente kantoor. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Er wordt minstens 2 x per jaar een scholingsbijeenkomst georganiseerd en daarnaast wordt 
individuele begeleiding aangeboden door Wietske. 
 
Coherente biedt jaarlijks zijn vrijwilligers een aantal trainingen/cursussen aan ter bevordering van 
het vrijwilligerswerk. Het aanbod wisselt en staat op www.coherente.nl/cursus-vrijwilligers 
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