
 

 

 

 

Monster, …  

 

 

Betref t :  Uitnodiging deelname “Taalmaatjesproject ”  

  

  

Geachte ….     

 

In dit  schr ijven vragen wij  u, op een bijzondere manier,  om uw hulp en inzet 

voor onze Westlandse samenleving. Gemeente Westland kent maar l iefst 

16.000 inwoners, die moeite hebben met lezen, schr ijven, spreken, rekenen 

en digitale vaardigheden of  soms anders gealfabetiseerd zijn . De taal kunnen 

lezen, spreken en schrijven is een fundamentele voorwaarde voor duurzame 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt , zelf redzaamheid en sociale cohesie 

tussen burgers. Samen met partners zet het Taalhuis Westland zich in voor 

deze mensen met als doel hun taalvaardigheid te vergroten en hiermee bij  te 

dragen aan hun sociale zelf redzaamheid.   

 

De Westlandse aanpak staat voor “ondernemend en gemeenschappel i jk” en 

deze aanpak wil len we met het “Taalmaatjesproject ”  binnen en buiten het 

Westland nog meer onder de aandacht brengen.   

Vorig jaar hebben dert ien bekende Westlanders meegedaan aan dit  project .  

Zij  zi jn taalmaatje geworden t i jdens de Week van de Alfabetisering ! Als 

gevolg hiervan hebben zich ongeveer 30 nieuwe vr i jwi l l igers ingeschreven bij  

het Taalhuis.  Ook zijn het afgelopen half  jaar elf  ambtenaren  in hun vr i je t i jd  

aan de slag gegaan als taalmaatje.  

 

Wij zouden het fantast isch vinden als u zich wi lt  inzetten voor het project!   

 

Als deelnemer aan dit  project  zet u zich gedurende minimaal  drie maanden in 

als taalmaatje, waarbij  u ondersteuning biedt  in het vergroten van de 

spreekvaardigheid van een taalvrager. Bi jvoorbeeld door het voeren van 

al ledaagse gesprekjes aan de hand van diverse materialen.  Samen met 

Sticht ing Lezen & Schrijven is  een training ontwikkeld met daarbij  een kant -

en-klaar materialenpakket, zodat u meteen aan de slag kunt. Na de training 

van een ochtend kri jgt u verdere begeleiding vanuit het Taalhuis in 

bibl iotheek Naaldwijk. Het is de bedoeling dat u gedurende de loopti jd van 

het project regelmat ig met elkaar optrekt (bijvoorbeeld eens per week). 

 

De training wordt gegeven t i jdens de Week van de Alfabetisering op 

maandagochtend …  september in bibliotheek Naaldwijk, Sint Mart inusstraat 

67. De training duurt  van 9:00 tot 12:00 uur. Na af loop van de training vindt 



een feestel i jke uitreik ing  plaats en ontvangt u een cert if icaat .  Ook zal u 

kennismaken met uw taalmaatje. Vanaf dat moment  bent u of f ic ieel 

taalmaatje.  

 

Laaggeletterden rekenen op ons, wij  rekenen op u!  

 

 

N.B. Na de uitreik ing van de cert if icaten worden er foto’s genomen en wil len 

we u voor ons promotief i lmpje een aantal vragen over uw deelname aan dit  

project.   

 

 

Met vriendel i jke groet,  

 

Renske van Kooij  

Directeur Bibl iotheek Westland  

 

 

 


