Meerjarenbeleidsplan Dialoog – taalhulp voor anderstaligen
2017 - 2020
De vereniging Dialoog en haar doelstelling
Dialoog is 2 oktober 2015 opgericht in de gemeente Alkmaar.
Dialoog is een vereniging van vrijwillige Nederlandse taalbegeleiders, die
non-formele taalbegeleiding geven aan anderstaligen in de gemeente Alkmaar.
Het doel is anderstaligen te coachen bij het leren luisteren, spreken, lezen en
schrijven van de Nederlandse taal en hen kennis te laten maken met de
Nederlandse cultuur, ten einde hun zelfredzaamheid en welzijn in de Nederlandse
samenleving te bevorderen. Anderstaligen kunnen dankzij de taalondersteuning
beter meedoen in de maatschappij en er ontstaat meer begrip en verbinding tussen
anderstaligen en Nederlanders. Taalondersteuning kan een verschil in iemands leven
betekenen, met name op het gebied van zelfvertrouwen, vriendschap, werk en
integratie.
Dialoog richt zich met name op taalhulp voor anderstaligen die een verblijfstatus
hebben en die enigszins Nederlands verstaan en spreken. Taalhulp wordt meestal
ongeveer twee uur in de week gegeven, alleen of in groepsverband. In onderling
overleg wordt besproken voor hoe lang. Er is ruimte voor eigen inbreng en
maatschappelijke betrokkenheid. Gegevens over taalbegeleiders en anderstaligen,
en/of vorderingen worden niet aan derden verstrekt.
De vereniging is aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie ‘Het
begint met taal’ en is partner van het Bondgenootschap Geletterdheid van
Bibliotheek Kennemerwaard.
Dialoog is een vereniging van vrijwillige taalbegeleiders. De leden hebben inspraak
op het beleid.
Dialoog heeft geen winstoogmerk. De onkosten worden betaald uit donaties, giften
en inschrijfgelden van de anderstaligen. Daarnaast sponsoren bedrijven, organisaties
en derden Dialoog.
Bij het voeren van het beleid behoort het periodiek evalueren van bestaande
activiteiten op maatschappelijke relevantie met de daaruit voortvloeiende
consequenties en het permanent oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen zowel op
maatschappelijk gebied als op het gebied van taalhulp. Van ‘Het begint met taal’ is
daarbij advisering en begeleiding te verwachten.
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