
 
 
Beleidsplan 2020-2025  van de Stichting Taalkoppels Gouda 
 

 Doelstellingen van de stichting Taalkoppels Gouda: 
Het begeleiden van personen in de regio Gouda bij het leren van de 
Nederlandse taal en het kennismaken met de Nederlandse 
omgangsvormen in al zijn facetten (doelgroep). 

 

 Het beleidsplan is een raamwerk van uitgangspunten, die het bestuur de 
komende  vijf jaren wil realiseren en waarbij het jaarlijks wordt geëvalueerd 
en de speerpunten voor het komende jaar worden vastgelegd. 

 

 De huidige situatie van onze stichting: 
De stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen en kent een adviseur. Voor de 
dagelijkse werkzaamheden heeft de stichting de beschikking over 2 
vrijwillige coördinatoren en ca. 80 vrijwillige taalcoaches meestal 
woonachtig in de regio Gouda. Alle personen die voor de stichting werken 
krijgen daarvoor niet betaald. 
Bij de uitvoering van hun werkzaamheden kunnen de coördinatoren en de 
taalcoaches gebruik maken van de website van de stichting 
www.taalkoppelsgouda.nl en diverse door de stichting uitgegeven 
hulpmiddelen. De website van de stichting wordt onderhouden door een 
vrijwillige (onbetaalde) webmaster.  
     
De stichting werkt intensief samen met de opleidingsinstituten in Gouda, 
Acceptus en SVS-opleidingen. Daarnaast wordt samengewerkt met de 
gemeenten, waarbinnen de stichting werkzaam is en organisaties op het 
gebied van taal. 
 
De missie van de stichting Taalkoppels Gouda: 
De stichting Taalkoppels Gouda wil nieuwe Nederlanders begeleiden en 
ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal èn de Nederlandse 
gebruiken en gewoonten. De stichting kan leden van de doelgroep ook 
ondersteunen bij het vinden van passend werk of een stage- of 
werkervaringsplek. 
 

  

http://www.taalkoppelsgouda.nl/


Hoofdpunten voor de komende vijf jaren zijn: 
 

 Het mede met de gemeente Gouda en andere gemeenten binnen het 
werkgebied van de stichting vorm geven aan een effectief en humaan 
inburgeringsbeleid. 
 

 Werken aan verdere professionalisering van de organisatie door het 
ontwikkelen van hulpmiddelen en trainingen voor de taalcoaching.  
 

 Bieden van een vertrouwde omgeving voor taalcoaches en taalleerlingen. 
Voor de taalcoaches worden, onder leiding van een deskundige, 
intervisiebijeenkomsten gehouden, waar zij ervaringen kunnen uitwisselen. 
 

 De privacy van allen, die bij activiteiten door of voor de stichting zijn 
betrokken, beschermen door het vaststellen van een helder privacy-beleid. 
 

 Streven naar een aantal van 100 taalcoaches. 
 

 Zorgen voor een financieel gezonde organisatie door het werven van 
fondsen en donaties van onder meer goede “doelenstichtingen”. 
 

 Zorgen voor een grotere naamsbekendheid in de regio Gouda door het 
verspreiden van persberichten en andere uitingen naar de locale pers over 
de werkzaamheden van de stichting. 

  

 Met de gemeenten in de regio intensief samenwerken om het 
inburgeringsbeleid voor onze doelgroep zo effectief en efficiënt mogelijk te 
maken. 

 

 Het regelmatig organiseren van themabijeenkomsten voor taalcoaches en 
leden van de doelgroep. 
 

 Het ontwikkelen en onderhouden van een ruim netwerk van bedrijven en 
organisaties waar leden van de doelgroep passend werk of een stage- of 
werkervaringsplek kunnen vinden. 

 
 

 


